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استعفای  تاریخی 
یک نماینده مجلس

کاهش شدید » دالر«
به زودی

بعنوان  خود  سمت  از  تهران  مردم  نماینده 
وضعیت  ناکارآمدی  دلیل  به  مردم  نماینده 
قانونگذاری در کشور و رها کردن موضوعات 
اصلی کشور در پارلمان رسما استعفا داد و گفته 

باید اعالم وصول شود.

شهروندان و افرادی که به بهانه افزایش قیمت 
دالر اقدام به خرید و قایم کردن دالر در خانه 
و گاو صندوق های خود کرده اند هشیار باشند 
که به زودی قیمت دالر با کاهش شدید همراه 
خواهد بود.

صدای اصالحات | خبرنگار صدای اصالحات | خبرنگار| 

آیا دولت کشور را 
رها کرده است؟

سرمقاله
سید هادی کسایی زاده | سردبیر
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پیشخوان خبر

نماینده ویژه رئیس جمهوری در 
نوسازی بافت های فرسوده با بیان اینکه رفتن آقای 
و شهرسازی خبر خوبی  راه  وزارت  از  آخوندی 
است، گفت: هر فردی که برخالف اندیشه های 
آقای آخوندی فکر کند، حذف می شود و وزیر 
راه وشهرسازی نظارت استصوابی بر انتخابات نظام 
مهندسی دارد. اکبر ترکان با اشاره به درخواست وی 
از وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تعویق در برگزاری 
انتخابات نظام مهندسی اظهار داشت: به نظر می رسد 
در مرحله برگزاری انتخابات نظام مهندسی برخی 
افراد که با اندیشه های آقای آخوندی مخالف هستند 
حذف شده اند و آقای آخوندی نظارت استصوابی 
اعمال کرده است.وی با بیان این ادعا که کسانی که 
برای انتخابات نظام مهندسی از مرحله رد صالحیت 
عبور کرده اند، منتخب وزیر راه و شهرسازی هستند، 
ادامه داد: در قانون رد صالحیت افراد توسط وزیر 
راه و شهرسازی پیش بینی نشده و این اقدام وزیر 
مداخله محسوب می شود. عده ای در پرونده های 
افراد ورود می کنند، جستجو می کنند و دالیلی سرهم 
می کنند تا برخی ها را رد صالحیت کنند.نماینده ویژه 
رئیس جمهوری در نوسازی بافت های فرسوده افزود:  
جایگاه تایید صالحیت توسط وزارت، ابتکار آقای 
آخوندی است وگرنه در قانون چنین چیزی پیش 
بینی نشده است و هیچ منع قانونی برای موافقت با 
درخواست بنده وجود ندارد.آقای آخوندی که گفته 
است درخواست بنده غیر قانونی بود،  لطفا بگوید 
به استناد کدام قانون درخواست بنده غیر قانونی 
قانون  ماده 13  تبصره  در  کرد:  تاکید  است.ترکان 
نظام مهندسی آمده است که اولین دوره انتخابات را 

وزارت شهرسازی برگزار کند.

رفتن آخوندی 
از وزارتخانه خبر 
خوبی است!
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جهان دوستی بهتر از ایران 
نخواهد داشت

550هزار 
هکتار

زمین خواری
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، گفت: حدود 
550 هزار هکتار زمین خواری در کشور صورت گرفته که تاکنون 270 هزار هکتار 
آن مسترد شده است.محمدرضا امیرحسن خانی با اشاره به نشست کمیسیون اصل 
90 مجلس گفت: در جلسه امروز موضوع زمین خواری مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و گزارشی در این باره در کمیسیون قرائت شد.وی افزود: بر اساس 
این گزارش حدود 550 هزار هکتار زمین خواری در کشور صورت گرفته که 
تاکنون 270 هزار هکتار آن مسترد شده است.نایب رئیس کمیسیون اصل 90 
مجلس اظهار داشت: در این جلسه بر این نکته تأکید شد که به منظور جلوگیری 
از زمین خواری کاداستر یا همان حدنگار در کشور اجرایی شود و منابع الزم برای 
این منظور در نظر گرفته شود و دیگر اینکه هم نیروی انسانی و هم تجهیزات 

نیروهای نظارتی تهیه و تجهیز شود. 
امیرحسن خانی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد تا دیگر مکاتبات در 
خصوص نهایی شدن گزارش در این خصوص انجام و جمع بندی در خصوص 
آن صورت پذیرد. اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که با اجرای کامل 
طرح کاداستر امکان زمین خواری به طور کل از بین می رفت اما دستانی پشت 
پرده هستند تا طرح کاداستر به درستی اجرا نشود و حتی بودجه آن را دستکاری 
کردند. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در سال های اخیر اقدامات خوبی برای 
اجرای طرح سند دار کردن کل زمین ها و امالک کشور انجام داده اما هرچه 
تالش کرده برخی دستگاه ها و نهادها برای اجرای آن به میدان بیایند کوتاهی 

های زیادی برخورد کرده اند.

خیلی
زشته

خبرنگارصدای اصالحات |  

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با حضور در  
مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: اگر رژیم اسد از سالح شیمیایی استفاده کند، به آن قطعا واکنش 
نشان می دهیم.«وی ادامه داد: »هر راه حل برای بحران انسانی برای سوریه باید شامل راهبردی 
باشد که به رژیم بی رحمی که آن را ممکن کرده است، پاسخ داده شود.«رئیس جمهوری آمریکا 
در ادامه در سخنانی ضدایرانی گفت: »رهبران ایران به دنبال خونریزی و خشونت هستند. رهبران 
ایران میلیاردها دالر از ثروت ایران را غارت کرده اند تا جیب های خود را پر کرده و در منطقه 
جنگ و آشوب به راه اندازند. مردم ایران بهای سنگینی به خاطر سیاست های خصمانه کشورشان 
پرداخته اند. به همین خاطر بسیاری از کشورهای منطقه از تصمیم من برای خارج کردن آمریکا از 
توافق بسیار بد 2015 حمایت کردند.«وی در ادامه ادعاهای خود گفت: »توافق هسته ای موهبت 
باد آورده ای برای رهبران ایران بود، بودجه نظامی ایران 40 درصد افزایش یافت و از آن برای تأمین 
مالی متحدانش به منظور راه انداختن جنگ در منطقه استفاده کردند. ایاالت متحده کارزاری را برای 
فشار اقتصادی بر ایران تدارک دیده تا مانع از ]رسیدن[ منابع ]به ایران برای ادامه سیاست های 
خونبارش شود«. ترامپ در ادامه لفاظی هایش ضد ایران گفت: »تحریم ها از 5 نوامبر اجرا می شود 
و پس از آن تحریم های دیگری خواهد بود. ما می خواهیم صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم. 
ما اجازه نمی دهیم که کشورهایی که مرگ بر آمریکا می گویند و اسرائیل را تهدید می کنند بتوانند 
به کالهک هسته ای دست یابند. از همه کشورها می خواهیم تا رهبران ایران را منزوی کنند و از 
مردم ایران حمایت کنند ... ما از مبارزه مردم ایران با رهبران شان حمایت می کنیم.«رئیس جمهوری 
آمریکا افزود: »ما از تصمیم “دولت ها” برای تعیین پایتخت های خود حمایت می کنیم و برای 
همین سفارت خود را به اورشلیم منتقل کردیم.«ترامپ گفت: »آمریکا اجازه نمی دهد از اقتصاد 
آمریکا سوءاستفاده شود.« وی گفت که بر 200 میلیارد دالر از کاالهای چینی تعرفه وضع کردیم.
به گفته رئیس جمهوری آمریکا, »ما برای دفاع از شهروندان مان از هیچ کسی عذرخواهی نمی کنیم.«
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش درباره سازمان ملل گفت: »سفیر آمریکا در این سازمان دستور 
کاری را برای تغییر سازمان ملل در دست دارد. آمریکا تا زمانی که شورای حقوق بشر سازمان 
ملل اصالح نشود، به آن باز نمی گردد. آمریکا دیوان بین المللی کیفری را به رسمیت نمی شناسد. 
این دادگاه برای خود حوزه صالحیت جهانی قائل است. ما هرگز حق حاکمیت خود را تسلیم 
این دیوان و بوروکراسی آن نمی کنیم.«رئیس جمهوری آمریکا در ادامه در خصوص بحث انرژی 
گفت: »اوپک و کشورهایی مانند اوپک در حال تیغ زدن کشورهای جهان است و من از این 
مطلب راضی نیستند. ما از کشورها به صورتی مجانی حمایت می کنیم اما آن ها در مقابل قیمت ها 

را افزایش می دهند. 

نرخ و قیمت دالر در آینده ای نزدیک با کاهش شدیدی روبرو خواهد 
بود. شاید سوال کنید بر چه اساسی؟ بر چه مبنایی؟ قطعا اساس و مبنای 
آن بخشی محرمانه و بخشی هم فراگیر است و کارشناسان می توانند 
این گمانه را رسانه ای کنند. قطعا حضور حسن روحانی بعنوان رئیس 
جمهور در نیویورک دستاوردی دارد که شاید به زودی رسانه ای نشود 
اما او دست پر به ایران بازخواهد گشت. ارمغان این سفر کاهش نرخ 
دالر در آینده ای نزدیک خواهد بود. اگر حضور روحانی در آمریکا بدن 
دستاورد و نتیجه ای باشد باید به عملکرد دولت مشکوک شد چراکه 
بی هدف سفر کردن و بدون تیم حرفه ای وارد آمریکا شدن یعنی سوء 

مدیریت که از دولت بعید است.
با این حال اگر بسته ای که ایران در آمریکا باز کرده موفقیت آمیز باشد 
هواپیمای ایرانی با دالر به ایران بازخواهد گشت و این یعنی اینکه به 
زودی خبرهای خوبی در بازار ارز و سکه خواهیم داشت. در این میان 
آنهایی که کیسه برای افزایش قیمت نرخ ارز دوخته اند متضرر می شوند 
و مردم هم هشیار باشند که با خرید دالر از بازار ضرر زیادی را خواهند 

داشت. 
نمی توانیم نام حباب را در بازار ارز نادیده بگیریم اما علت بروز این 
حباب خود مردم و هجوم خریداران به صرافی ها و دالل هاست. همین 
ندانم کاری هم در بازار خودرو دیده می شود. مردم به هشتک های 
خودرو نخرید و دالر نخرید توجهی نکردند و همین موجب بروز گرانی 

و قلدری و نیشخند دالالن و تولید کنندگان خودرو شد. 
حاال هم همین است یعنی اینکه مردم ایران نباید به هیچ وجهه برای 
خرید با هدف سرمایه گذاری در گنجه و کمد خانه دالر بازار را جمع 
کنند و به هیچ وجه هیچ اقدامی برای خرید خودرو از شرکت های 
خودرو ساز و بازار داللی نداشته باشند. این موجب می شود که عرضه 
کننده به دلیل نبود تقاضا قیمت های واقعی را به بازار عرضه کند و سود 
در جیب مصرف کننده می رود. این را حتی یک کودک هم می داند اما 
تعجب می کنیم چرا برخی اینقدر طمع می کنند و بدون فکر وارد بازی 

دالل ها می شوند.
اقتصاد ایران همیشه در سالهای قبل هم این چالش ها را داشته مثال در 
دوره دولت محمود احمدی نژاد بازار ارز این مشکل را داشت اما به 
سرعت جمع شد. اینکه چرا دولت نتوانست بازار را کنترل کند امری 
است که شاید یک روز قوه قضائیه در میان پرونده های مفتوح از آن 
سخن بگوید چون در حال بررسی هستند. اینکه رئیس بانک مرکزی ما 
ممنوع الخروج است یعنی اینکه پرونده حجم باالیی دارد و خیلی های 

دیگر باید پاسخگو باشند.
با این حال پیشنهاد من این است که دالر نخرید و گول بازار را نخورید 
چون با کاهش قیمت دالر آنهایی که خریدند متضرر خواهند شد و این 

یعنی هشدار را نادیده گرفتید.

کاهش شدید » دالر«قلدر؛ احمق؛  متجاوز
به زودی
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هشدار به مردم ایران این چه مجلسی است؟

اقتدار و پیام صلح  رئیس جمهور ایران در سازمان ملل

سازمان شهرستان های روزنامه صدای اصالحات
نماینده فعال در شهرستان ها می پذیرد

69 و 66567767  

سخن اول

سفرهای استانی تقریبا تمام شده مگر اینکه مناسبت 
خاصی باشد. صدای مردم دیگر به وزرا و کابینه 
دولت نمی رسد. روابط عمومی ها تعطیل شده 
و بیشتر به دنبال ماستمالی و تکذیب و توضیح 
هستند. بازار ارز و سکه قرار بود زودتر از اینها 
سایپا  و  خودرو  ایران  نشد.  اما  شود  ساماندهی 
طوری عمل می کنند که انگار عضو این کشور 
نیستند و خود را بعنوان کشوری مستقل معرفی 
کرده و هر طور دلشان بخواهد به مردم خودرو 
ارائه می کنند و وقتی هم خبر احتکار خودرو رسانه 
ای می شود هیچ عکس العملی از سوی دولت 
دیده نمی شود. وزرای کابینه آنقدر بیخیال شدند که 
یکی می گوید درد داری و درمانت گران است برو 
خانه بمال خوب می شوی و دیگری که در آستانه 
استیضاح است البی می کند تا شهردار تهران شود. 
هجوم وحشتناک محصوالت تراریخته در بازار و 
کوچک شدن سفره مردم نشان می دهد که انگار 
دولتی وجود ندارد و اگر هم باشد انگار نظارتی 
وجود ندارد. راستی چرا دولت ما توانایی مدیریت 
گوشت سفید )مرغ( و گوجه فرنگی را ندارد؟ این 
سوال را هر روز با خودمان تکرار کنیم بد نیست 
... یک سوال دیگر هم بهتر است با خودمان داشته 
باشیم و آن اینکه اگر یک دولت )هردولتی( کشور 
را رها کند تا رانت خواران و محتکران کشور را 
در دست بگیرند و گران فروشی در کشور بیداد 
کند فشار این بی سامانی بر دوش چه کسی می 
افتد؟ اگر تجمعات اعتراضی رخ دهد چه فردی 
باید کشور را آرام کند و اتحاد را حفظ کند؟ آیا 
دولتمردان نمی دانند سهل انگاری و کم کاری آنها 
حکومت را زیر سوال می برد و برای حکومت 
هزینه خواهد داشت؟ آیا واقعا مهارگرانی و تنبیه 
مدعی  همه  این  است؟  سخت  خیلی  متخلفان 
مدیریت داریم که منم منم می کنند کجا هستند؟ 
انتقاد هم می کنیم تهش به شکایت می رسد که 
اصال خوب نیست اما وظیفه داریم تا روشنگری 

کنیم.

سرمقاله
سید هادی کسایی زاده

سردبیر

آیا دولت کشور را 
رها کرده است؟

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان شب گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. 
بخش های مهم این سخنرانی به شرح ذیل است: 

* امروز جهان از خودسری برخی دولت ها در رنج است و پیام ما آن است که ایجاد منافع و امنیت جهان با کمترین 
هزینه شود اما در جهان امروز شاهد حاکمانی هستیم که تصور می کنند با تقویت نژاد پرستی و بیگانه ستیزی و تفکر 
نازی ها و تضعیف سازمان های بین المللی بهتر می توانند به منافع خود دست یابند و آرای مردم را جذب کنند و 
نمایشهای مضحک و تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت دست می زنند. باید برای همیشه این خیال پردازی را 
کنار بگذاریم. نشان دادن قدرت بازونشان دهنده ضعف اندیشه است. در این شرایط بی تفاوتی نهادهای بین المللی 

می تواند خطری برای صلح جهانی باشد.
* دولت آمریکا عزم دارد تا تمام نهادهای بین المللی را بی خاصیت سازد. این دولت برخالف حقوق بین الملل از 
توافق شورای امنیت خارج شده ایران را به گفتگوی دو جانبه می خواند. دولتی که به مشورت نخبگان بها نمی دهد 
و حاال درخواست گفتگو دارد. ما چطور می توانیم با چنین دولت بد عهدی گفتگو کنیم. دولت آمریکا پنهان نمی 

کند که در پی براندازی دولتی است که خواستار گفتگو با آن است. 
* احترام مابه مذاکرات نمونه خوبی از رویکرد تعاملی است. جامعه بین المللی خروج یک جانبه آمریکا از برجام 
را برنخواست. برجام حاصل 10 سال تالش فشرده بود و این سند توسط قطعنامه شورای امنیت تایید شد و همه 
کشورها باید طبق این قطعنامه موظفند از هر اقدامی در مغایرت با آن خودداری کنند. ایران بر اساس گزارش سازمان 
انرژی اتمی ایران به تعهداتش پایبند بوده و آمریکا به تعهدانش پایدار نماند و خارج شد. سازمان ملل نباید اجازه دهد 
که مصوباتش گروگان بازی های انتخاباتی برخی اعضا شود. آمریکا از کشورها می خواهد برجام را نقض کنند و 
خطرناک تر اینکه کشورها را تهدید به مجازات کرده و این یعنی دعوت عام برای سرپیچی از قانون که برای اولین 
بار است که در تاریخ این سازمان اتفاق می افتد. حتی در بخورد آمریکا در دیوان کیفری بین المللی هم شاهد هستیم. 

ما از تالش های روسیه و چین قدردانی می کنیم. 
* تحریم های یک جانبه و نامشروع خود به نوعی تروریسم اقتصادی است و مردم ایران را هدف قرارداده و آثار 

زیانباری به همراه داشته است. تاریخ هزار ساله ایران نشان داده در طوفان حوادث نشکسته و سر خم نکرده است.
*سیاست امریکا از ابتدا غلط بوده و رویکرد لجاجت محکوم به شکست است. ایران با قدمت تاریخی و تمدنی و 
فرهنگ غنی واقعیتی غیر قابل انکار است و سیاست مشارکت با ایران آثار مبارکی با کشورها به همراه دارد. آمریکا 
فکر می کند چون زور دارد حق هم دارد درک آنها از قدرت زورگویی است. هیچ دولت و ملتی را نمی توان به 

زور پای میزمذاکره آورد. ما هم موافقیم شاید راهی جز گفتگو وجود نداشته باشد اما گفتگو شرطش برابری است.
*قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ورق پاره نیست. دعوت می کنیم به میزمذاکره برگردید. اگر از برجام می ترسید 
دعوت می کنیم به وصوبه شورای امنیت برگردید. تحریم نکنید. برای گفتگو نیازی به گرفتن عکس های دونفره 
نیست. من گفتگو را از اینجا آغاز می کنم. سازمان ملل یکی از سازمان های دولت آمریکا نیست. شروع گفتگو پایان 
دادن به تهدید ظالمانه است و سخن ما روشن است تعهد در برابر تعهد... نقض در برابر نقض... تهدید در برابر تهدید 
... سیاست ایران روشن است نه جنگ و نه تهدید فقط وفای به عهد و عمل به قانون ... دانش هسته ای را واجب 
و سالح هسته ای را حرام می دانیم. مردم ما امروز عزادار شهادت ده ها انسان بیگناه هستند که روز شنبه توسط 

تروریست هایی شهید شدند که برخی کشورهای غربی مسئولیت آن را پذیرفتند. 
* بحران یمن جنایت غربی است و با گفتگو رفع می شود. گذشت زمان نمی تواند موجب توجیح جنایات اسرائیل 
علیه فلسطینی ها با کمک آمریکایی شود. واقعیات تاریخی یاران را بپذیرید. جهان دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت 

اگر صلح آرمان شماست.

روحانی: جهان دوستی بهتر از ایران
 نخواهد داشت

صدای اصالحات| گزارش روز|
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شهروند خبرنگار ما باشید 
09126501564  سردبیر

66432883 تلفن-نمابر
روزنامه صدای اصالحات

اظهارات ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی 
سازمان ملل مورد تمسخر روسای جمهور قرارگرفت وقتی 
گفت که بهترین دولت سالهای اخیر آمریکا بوده است. 
رئیس جمهوری که پرونده تجاوز به 17 زن را دارد حاال 
در اظهاراتش دولتمردان ایران را دشمن ایران می نامد و با 
قلدری قوانین جهان را زیر پا می گذارد و علنا دروغ می 
گوید. بخشی از اظهارات ترامپ در سازمان ملل را همین 

صفحه بخوانید.

نظنز|  حجت االسالم حسن نوروزی، رئیس فراکسیون 
ایثارگران مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصویب 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی 
اظهار داشت: طی اخباری که به این فراکسیون واصل 
شده است، سه مدیر دولتی که بازنشسته نیز شدند به 
دنبال دریافت جانبازی باالی 50 درصد هستند تا در 
پست های خود باقی بمانند. آقا جان مادرتان اسم این 3 
مدیر را بفرمائید تا مردم ایران بدانند کدام مدیر مسلمان 
زاده ای اینقدر عشق به خدمتگذاری برای ملت داره 
که بیخیال صندلی خدمت نمی شود. فقط اسمشان را 

بفرمایید مردم دعاگو باشند.

جان مادرتان اسم آن
 3 تا مدیر را بگوئید ...

قلدر؛ احمق؛  متجاوز

ستون نطنز| ساالد اصالحات

پیشنهاد سردبیر
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چهار شنبه
4 مهر 1397
شماره 632

سیاست2

خبرنگار سیاسی

خبرنگار سیاسی

مسئوالن منافع 
شخصی خود را 

در مورد پیوستن 
به FTAF کنار 

بگذارن

در  تهران  دانشگاه  الملل  بین  استاد حقوق 
خصوص حواشی تصویب لوایح مربوط به انطباق با استانداردهای 
FATF در ایران با بیان اینکه مسئوالن باید با مسئولیت پذیری و دلسوزی 
بیشتر موضوع را مورد بررسی قرار دهند، گفت: امیدوار مسائل و منافع 
شخصی و مالی خود را در این رابطه کنار بگذارند.یوسف موالیی استاد 
حقوق بین الملل  و رییس گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران در خصوص ضرورت شرکت نماینده ایران در 
نشست شورای امنیت که قرار است به ریاست ترامپ و با محوریت 
ایران برگزار شود، گفت: ارزیابی اینکه حضور ما چه فوایدی دارد و چه 
تبعاتی می تواند داشته باشد با دستگاه دیپلماسی است که داده ها را در 
اختیار دارد؛ به طور کلی زمانی که در شورای امنیت موضوعی مطرح 
می شود و کشوری در دستور جلسه است، معموال به دلیل موضوعات 
مرتبط با مسائل صلح و امنیت بین المللی این جلسات شکل می گیرد 
و به ادعای تشکل دهندگان آن نشست، آن کشور در موقعیتی است 
که می تواند صلح را به خطر بیاندازد.وی افزود: وقتی ریاست شورا با 
آمریکایی هاست پوئنی محسوب می شود که می توانند اهداف و مقاصد 
خود را از این طریق تبلیغ کنند و کشورهای دیگر را به دنباله روی از 
سیاست هایشان ترغیب کنند؛ متقابال پاسخی باید به این ها داده شود و 
حضور نماینده ایران الزم و ضروری است.موالیی درباره سطح حضور 
نماینده ایران در نشستی با این کیفیت گفت: الزاما ریاست جمهوری 
نباید در این نشست شرکت کند و ما نباید برای این جلسه که علیه 
ما است آنقدر شان قائل باشیم؛ آمریکا امتیاز ریاست را دارد و می تواند 
شان ریاست جمهور ما را رعایت نکند یا در فضایی قرار دهد که ما 
مورد انتقاد قرار بگیریم و نتوانیم از اقدامات و مواضع خود محکم دفاع 
کنیم.این استاد حقوق بین الملل تاکید کرد: ایران بهتر است حداکثر در 
حد وزیر یا نماینده دائمش در سازمان ملل در این نشست حاضر شود 
و جواب انتقادات را بدهد.وی درباره اظهارات رییس سازمان انرژی 
اتمی ایران درباره احتمال از سرگیری برنامه هسته ای ایران در صورت 
شکست اقدامات جبرانی اروپایی ها گفت: در بحث هسته ای ایران، بعد 
سیاسی بر دیگر ابعاد می چربد؛ بعد از آن ابعاد فنی و اقتصادی و نهایتا 

حقوقی است. بنابراین کمیته ای برای این موضوع در شورای عالی امنیت 
ملی وجود دارد. این گونه موضوعات باید در این کمیته نهایی شود و 
سیاستی تعریف شود.این استاد دانشگاه تهران از بعد حقوقی طرح مساله 
از سرگیری غنی سازی اورانیوم را تحلیل کرد و گفت: اگر این کار را 
بکنیم و به شرایط قبل از برجام برگردیم، فشار بین المللی روی دوش ما 
سنگین تر خواهد شد. اما اینکه دستاورد آن چه خواهد بود برای من قابل 
ارزیابی نیست؛ می توانم بگویم این کار به آمریکا کمک می کند اجماع 
جهانی مد نظرش را تشکیل داده و فشار بین المللی را علیه ما بیشتر کند.

موالیی با بیان اینکه در حال حاضر طرف مقابل ما فقط آمریکاست و 
بقیه کشورهای اتحادیه اروپا و چین و روسیه در کنار ایران هستند یا 
دست کم علیه ایران نیستند، گفت: اگر به طرف شرایط قبل از برجام 
برویم، این ها هم می روند در صف آمریکا و باید ببینیم در این فشارهایی 
که علیه ماست، چه دستاوردی خواهیم داشت؟ ما به لحاظ حقوقی به 
آمریکا بهانه می دهیم که این اجماع شکل بگیرد، آیا می ارزد؟  وی با 
طرح این سوال که باید دید آیا اجازه اینکه ما به غنی سازی باالتر از 
۲۰ درصد برگردیم را خواهند داد یا خیر؟ گفت: پذیرش چنین اقدامی 
بسیار سخت است و دنیا مقاومت می کند و فشار می آورد. اینکه کسانی 
که علیه ما نیستند را علیه خود کنیم، اقدام عاقالنه ای نیست.موالیی در 
مورد دلیل طرح چنین موضوعی گفت: نگاه کارشناسان تصمیم ساز در 
شورای عالی امینت ملی و نظامی ها و سیاسی ها با ما که بیرون از این گود 
هستیم متفاوت است؛ سطح تحلیل و منطق تحلیل فرق می کند. نوع نگاه 
فرق می کند؛ ما می گوییم این کار مشکالت حقوقی ما را بیشتر خواهد 
کرد.این استاد حقوق بین الملل در خصوص بن بست تصویب لوایج 
چهارگانه FATF در مثلث مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و تبعات عدم پیوستن به استانداردهای این گروه گفت: 
دولت بارها با جدیت عنوان کرده که اگر به این کنوانسیون نپیوندیم به 
عنوان کشوری که انجام معامالت با او پر خطر است شناخته شده و در 
لیست سیاه قرار می گیریم. این یعنی کشوری که مشکوک به فعالیت 
تامین مالی تروریسم است. وضعیت خطرناک می شود؛ همه روزنه ها 
برای گرفتن پول نفت و واردات خیلی از اقالم دچار مشکل خواهد 
شد. در این صورت باید همه چیز را از مسیرهای غیرعادی انجام دهیم و 
هزینه اداره کشور و خطر دریافت پول باال می رود و این واقعا بار سنگینی 

روی دوش کشور و دولت است.

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

صدای اصالحات|

نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: بنده بر استعفایم اصرار دارم و هیات رئیسه 
باید آن را اعالم وصول کند که در صحن مطرح شود و وقتی 
در صحن مطرح شد مفصل درباره آن توضیح خواهم داد.
محمدجواد فتحی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا درباره 
گفت:  اقتصادی«  مفاسد  با  مبارزه  در  دستگاه ها  »عملکرد 

بنا بر  اقتصادی  با مفاسد  طرح تشدید مبارزه 
بار  ایجاد  دلیل  ژبه  اساسی   قانون   ۷۵ اصل 
مالی برای دولت در صحن علنی مجلس رد 
شد، نمایندگان همچنین تاکید داشتند که این 
موضوع باید به صورت الیحه به مجلس بیاید. 
بنده خود با این طرح مخالف بودم هرچند که 
دارای ۵۱ ماده بود و مواد قابل دفاعی هم از 
جمله پیش بینی هایی برای مبارزه با فساد در آن 
دیده شده بود.نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: این که ما سازمانی را 
ایجاد کنیم ) در طرح تشدید مبارزه با مفاسد 
اقتصادی پیش بینی شده بود ( که در ماده یک 
آن طرح تصریح  می شود این سازمان متشکل 
مراکز  اقتصادی و  دادگاه های ویژه  دادسرا،  از 
قوه  نظر  زیر  نظارت  و  پیشگیری  پیگیری، 
قضائیه است، اما بحث ما این است که درحال 

حاضر همه این ها وجود دارد. ما مبارزه با فساد را با برخورد 
قضایی نمی توانیم تضمین کنیم یعنی راه مبارزه با فسادها و 
ازجمله فساد اقتصادی صرفا از طریق برخورد قضایی نیست. 
باالخره دنیا در این موضوع تجاربی دارد.این عضو کمیسیون 
قضایی مجلس در بیان راه های مبارزه با فساد اظهار کرد: یک 
راه برخورد با فساد شفافیت و راه دیگر آن مطبوعات آزاد 
است، یکی از ابزارهای مورد نیاز برای مبارزه با فساد وجود 
دادگاه های مستقل و کارآمد و سالم با قضات شجاع و عالم 
و فاضل است.این عضو فراکسیون امید یادآور شد: اگر االن 
مقدمات این راه ها فراهم نیست ما باید به دنبال از بین بردن 
این  در  ما قضات شجاعی  اگر  باشیم،  این ساختار  ایرادات 
بخش نداریم باید به سراغ تربیت قضات در این بخش برویم 
و اگر قضات ما احساس استقالل نمی کنند باید آن استقالل 
را در دستگاه قضایی و دادگاه ها  تقویت کنیم نه اینکه تابلو 
را عوض کنیم.وی تصریح کرد: در سال ۶۷ سازمان تعزیرات 
حکومتی با انگیزه مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد و واقعا 
چقدر موفق بود؟ اگر موفق بود ما نباید امروز این وضعیت را 
می داشتیم. پس معلوم می شود که ایجاد یک سازمان مستقل 

تحت عنوان »سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی« مشکلی را 
برطرف نمی کند بلکه یک سری امور متنوع و متعدد که به 
نوعی باهم ارتباط دارند باید در مبارزه با فساد به کار گرفته 
شود که یکی از آن ها هم وجود دادگاه های مستقل و بی طرف و 
کارآمد است.فتحی در پاسخ به این سوال که هماهنگی سه قوه 
را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی چطور ارزیابی می کنید؟ 

گفت: علی رغم آنچه که امروزه گفت  می شود و شعارهایی که 
می دهند و علیرغم نظرات کارشناسی که برخی کارشناسان در 
بحث مفاسد اقتصادی دارند، من برای این مفاسد هم ریشه 
داخلی و هم ریشه خارجی قائل هستم و قائل به این نیستم 
برای  امروزه  که  معیشتی  مفاسد و وضعیت سخت  این  که 
مردم ما رقم خورده همه  عواملش داخلی است، من عمده 
این عوامل را مربوط به نوع روابط و تعامل بین المللی ایران با 
کشورهای دنیا و منطقه می دانم.این نماینده مردم تهران در بیان 
مثالی با اشاره به نتایج افزایش نرخ ارز و کمبود دالر در بازار 
گفت: این مشکالت نتیجه یک سری عوامل متکثر و متعدد و 
درهم  تنیده ای هستند که هرکدام می تواند مربوط به یک قوه 
باشد. نقش قوه مقننه این است که قوانین آن سالم نیست و 
قوانین فاسد در آن زیاد است. قوانینی که شفافیت را در نظام 
اقتصادی کشور ایجاد کند، وجود ندارد یا خیلی کمرنگ است 
که اینجا نقش کم کاری قوه مقننه معلوم می شود.این نماینده 
اصالح طلب مجلس با بیان اینکه قوه قضائیه باید دادگاه های 
بگیرد، تصریح کرد:  به کار  مستقل و بی طرف و کارآمد را 
دادستان به عنوان یکی از مقاماتی که اختیارات گسترده ای دارد 

واقعا می تواند نقش اساسی در مبارزه با این مفاسد داشته باشد. 
اگر کم کاری می کنند و چنین دادگاه هایی وجود ندارد، معلوم 

می شود که قوه قضائیه چقدر در این نابسامانی نقش دارد.
وی افزود: قوه مجریه هم ابزار اصلی و سیاست هایی که 
باید لحاظ شود را در دست دارد. وزارت خانه های اقتصادی 
و نظام مالی کشور را در دست دارد و اگر کوچکترین نقصی 
در فرایند سیاستگذاری قوه مجریه ایجاد شود حتما 
بسیاری از این ضعف ها و تالطم های بازار ناشی 
مجلس  در  تهران  مردم  آن خواهد شد.نماینده  از 
شورای اسالمی درباره دالیل استعفای خود با تاکید 
بر اینکه استعفای بنده اصال مربوط به تبصره ماده 
ماده  گفت:  نبود،  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۴۸
۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق داشتن وکیل را 
توسط متهم به رسمیت شناخته است، اما تبصره آن 
گفته که در جرایم خاص این وکال حتما باید مورد 
تایید رئیس قوه قضائیه باشند و ما این را با اصول 
آیین دادرسی عادالنه از حیث مبانی حقوق بشری 
و هم از حیث مبانی حقوق اسالمی در تعارض و 
تغایر می دانیم چراکه وکیل در واقع به وکالت از 
متهم یا شاکی طرف دعوا است و وظیفه دستگاه 
دستگاه  رئیس  است.  بی طرفانه  رسیدگی  قضایی 
یا  وکیل  می تواند  کسی  چه  بگوید  نباید  قضایی 

طرف دعوا باشد یا نباشد.
این  بنده  اینکه دلیل استعفای  بر  تاکید  با  بار دیگر  وی 
موضوع ) تبصره ماده ۴۸ ( نبود، گفت: برخی حتی پا را از این 
فراتر گذاشته و گفته اند که دالیل استعفای بنده بخاطر تصویب 
قانون آیین دادرسی کیفری بود که این ماده ۴۸ یکی از مواد 
آن بود که دلیل استعفای بنده این هم نبوده است.این عضو 
کمیسیون قضایی مجلس ابراز داشت: من به دو دلیل استعفا 
کشور  قانون گذاری  نظام  صالحیت  مصادره  یکی  که  دادم 
توسط مراجع موازی و متعدد مثل مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای امنیت ملی، بخش 
حقوقی شورای نگهبان، شورای عالی فضای مجازی و... بوده 
است. دومین دلیل  هم اینکه این مجلس واقعا مسائل اصلی 
کشور را رها کرده و به فروع پرداخته است و در این دو سال 
و نیمی که ما در مجلس بودیم نوع برخورد ما با مباحث قانونی 
در واقع تقدم فروع بر اصول بوده است. فتحی گفت: بنده بر 
استعفایم اصرار دارم و هیات رئیسه باید اعالم وصول کند که 
در صحن مطرح شود و  وقتی در صحن مطرح شد مفصل 

توضیح خواهم داد.

استعفای جنجالی 
یک نماینده مجلس

صدای اصالحات-

نماینده تهران استعفا داد

محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران

چهره

روحانی با 
غیبت در جلسه 
شورای امنیت 
به ترامپ پاس 
گل می دهد

سفیر اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو با بیان اینکه اینکه حسن 
روحانی خود باید در جلسه شورای امنیت شرکت کند، تاکید کرد: وقتی ظریف در جلسه شورای امنیت شرکت 
کند، به دلیل آنکه هم طراز با رئیس جمهور امریکا نیست، ترامپ می تواند به وی عتاب و خطاب کند و به ظریف 
بی احترامی کند.سیدعلی خرم در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به برگزاری نشست شورای امنیت به 
ریاست رئیس جمهور آمریکا گفت: ترامپ در صحنه داخلی به صورت پی در پی و پشت سرهم شاهد شکست و 
نزدیک شدن به استیضاح است. او در صحنه جهانی با همه کشورها درافتاده و هیچ کسی از ترامپ دل خوشی ندارد.
وی ادامه داد: حتی در قضیه بهبود رابطه با کره شمالی برای کسب آبرو از نامه کیم جونگ ایل این استنتاج را کرد که 

کره شمالی در حال خلع سالح اتمی است ولی در عمل هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.
این کارشناس مسائل اروپا با بیان رئیس جمهور امریکا و تیم او در یک سال و نیم گذشته با ناکامی های بسیاری روبه رو 
بوده است، اظهار داشت: طی هفته های گذشته در صحنه داخلی، ترامپ و تیم همراه او به دلیل پرونده دخالت روسیه 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ هم از سوی جمهوریخواهان و هم از سوی دموکرات ها به شدت تحت 
فشار قرار گرفته است و حتی مجلس نمایندگان امریکا که اکثریتش در اختیار جمهوریخواهان است، قانونی را وضع 
کرد مبنی بر آنکه کشورهایی که در انتخابات امریکا دخالت می کنند، مشمول تحریم می شود.خرم افزود: ترامپ تحت 
این شرایط، به دنبال اجرای شو و نمایشی مانند شوی کره شمالی است تا از این طریق اندکی از مخالفت ها با خود را 
بکاهد و جلسه شورای امنیت سازمان ملل نیز از همین مقوله است.وی در تشریح برگزاری جلسات شورای امنیت 
تصریح کرد: هر یک از کشورهای عضو شورای امنیت به صورت دوره ای ریاست شورای امنیت را برعهده می  گیرند. 
در ماه جاری ایاالت متحده ریاست شورای امنیت را برعهده می  گیرد و از این نظر ترامپ گفته است که در یک جلسه 
خودم ریاست جلسه را برعهده می گیرم. منعی در این باره وجود ندارد ولی حضور رئیس جمهور درخصوص مسائل 
بسیار مهم و کالن جهانی است و به طور مثال، اوباما در دو جلسه شورای امنیت شرکت کرد.سفیر اسبق ایران در چین 
و لیبی با یادآوری اینکه برگزاری جلسه شورای امنیت با موضوع به پیشنهاد نیکی هیلی بود، خاطرنشان کرد: آنها فکر 
می کردند که با طرح موضوع ایران در جلسه شورای امنیت، ایران پس می زند و تنها به شعار دادن و محکوم کردن 
اکتفا می کند و در جلسه شرکت نمی کند و علیرغم آنکه عده ای هم در داخل به فکر سنگ اندازی بوده و می گفتند 
ایران نباید شرکت کند، ایران آماده شرکت در جلسه شورای امنیت و دفاع از خویش و محکوم کردن دولت امریکا 
است.خرم با بیان اینکه پس از آنکه امریکایی ها متوجه شدند که ایران قصد دارد به صورت تمام قد در مقابل ایاالت 
متحده بایستاد، تصمیم گرفتند تا مانع شرکت ایران در جلسه شورای امنیت شوند، ابراز داشت: از طرفی، در صورتی 
که نتانیاهو برای حضور در جلسه اعالم آمادگی کرده بود ولی از آنجایی که جلسه ارتباطی با اسرائیل نداشت، او هم 
نمی توانست در جلسه باشد و به همین خاطر برای آنکه نبودن وی را جبران کرده و مانع حضور ایران شوند، اعالم 
شد موضوع جلسه را به موضوع خلع سالح و عدم اشاعه تغییر داده اند.وی در پاسخ به انتقاداتی که می گویند ایران 
نباید در جلسه شورای امنیت حاضر شود؟ بیان کرد: اگر کسی از شما به دادگاه شکایت بکند و ادعاهایی را علیه شما 
مطرح کند، شما به دادگاه می روید یا خیر؟ از نظر حقوقی، وقتی جلسه دادگاه تشکیل شود و شما به دادگاه نروید، 
دادگاه براساس ادله ای که طرف مقابل شما داده، شما را محکوم می کند. پس عقل سلیم می گوید شما به دادگاه بروید 
تا براساس ادعاهای ترامپ شما محکوم نشوید.این استاد حقوق بین الملل اضافه کرد: ما نباید فکر کنیم که غیبت ایران 
موجب عدم مشروعیت نشست شورای امنیت می شود. شورای امنیت با حضور یا بی حضور ایران مشروعیت دارد 
و عدم حضور ایران می تواند فرار کردن از پاسخگویی و پاس گل دادن به ترامپ در یک عرصه جهانی قلمداد شود.

صدای اصالحات|

رئیس جمهور 
پیشنهاد کند یک 

تعریف واحد و 
شفاف از تروریسم 

ارائه شود

مصاحبه با مصباحی مقدم 
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
ملل  سازمان  در  خود  سخنرانی  در  رئیس جمهور 
پیشنهاد کند تا یک تعریف شفاف از تروریست توسط 
سازمان های بین المللی ارائه شود تا از این به بعد بر 
اساس اراده قدرت ها و دولت ها تروریست گسترش 
با  در گفت وگو  نکند.غالمرضا مصباحی مقدم  پیدا 
ایسنا با اشاره به سخنرانی پیش روی حسن روحانی 
در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار کرد: مهم ترین 
مسئله ای که آقای رئیس جمهور می تواند در سخنرانی 
پیمان است. نقض  امسال خود مطرح کند، نقض 
پیمان در روابط بین المللی یعنی اینکه دیگر نمی توان 
اساس  بر  بین الملل  روابط  کرد.  اعتماد  پیمان ها  به 
اعتماد متقابل درست شده است. اگر قرار باشد اعتماد 
متقابلی شکل نگیرد، هیچ قرارداد و عهدنامه ای را 
نمی توان مورد اعتماد قرار داد.وی ادامه داد: از آنجایی 
می گوییم نقص پیمان در روابط بین المللی مهم است 
که باعث می شود تا دیگر در عرصه سیاست به ویژه 
سیاست بین المللی سنگ روی سنگ بند نشود. بنابراین 
رئیس جمهور بر این نکته تاکید کند که دولت آمریکا 
پیمان شکن است و نسبت به ایران پیمان شکنی کرده 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  است.این 
سپس گفت: نظام جمهوری اسالمی ایران یک نظام 
مستقل است و با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اعتمادی میان دنیا ایجاد شده است که ایران به دنبال 
دست یافتن به سالح اتمی نیست. سالح غیراتمی 
کشورها  همه  که  است  متعارف  سالح  یک  هم 
می توانند از آن برای دفاع کشور خودشان استفاده کنند.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: طی ۲۰۰ سال گذشت 
کسی سراغ ندارد که ایران به کشوری حمله کرده باشد. 
ایران همیشه در موضع دفاع قرار داشته است االن هم 
در همین موضع است. موضع دفاع قدرت چانه زنی ما 
را باال برده است. اینها تمام موضوعاتی است که رئیس 
جمهور باید آنها را مطرح کند.وی سپس گفت: بحث 
بعدی که ایشان باید به آن اشاره کنند، بحث تروریست 
است. تروریست طی دهه های اخیر ساخته و پرداخته 
قدرت های اسکتباری بوده است. آنها تروریسم را 
ایجاد می کنند و این موضوع در اعتراف رئیس جمهور 
آمریکا و وزیر خارجه اسبق این کشور خانم کلینتون 
است.این استاد دانشگاه ادامه داد: حمایت کنندگان از 
تروریست ها در منطقه ما از کسانی هستند که بهترین 

روابط را با آمریکا و اسرائیل دارند. 

ستون خبر

صدای اصالحات|

چهره

انتقاد از اصرار هیات 
رئیسه مجلس برای 

الحاق به کنوانسیون 
های مبهم

فراکسیون  رئیس  نایب 
نمایندگان والیی مجلس از اصرار هیات رئیسه مجلس 
 FATF بر تصویب کنوانسیون های دیکته شده توسط
اعتراض و نسبت به مقاومت مجلس برای تصویب طرح 
مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد.به گزارش خبرنگار 
مهر، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای 
اسالمی، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در 
نطق میان دستور خود اظهار داشت: شهادت جمعی از 
هموطنانمان در عملیات تروریستی اخیر در اهواز را به 
ملت ایران و مردم خوزستان تسلیت می گوییم و به آل 
سعود و حکام امارات اعالم می کنیم دوران بزن در رو 
تمام شده و به زودی نتایج جنایات آنها دامن خودشان 
منصفانه  بخواهیم  اگر  افزود:  گرفت.وی  خواهد  را 
قضاوت کنیم ما در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا 
نه تنها از گذشته ضعیف تر نیستیم، بلکه همه آمارها 
و نظرات کارشناسان اقتصادی نشان می دهد قطعا از 
گذشته قوی تر هستیم. آمریکا اکنون بیش از همه زمان ها 
در انزوا قرار گرفته است.دهقان تصریح کرد: ما باید با 
استفاده از ظرفیت های دیپلماسی یک جبهه اقتصادی 
متشکل از کشورهای ایران، چین، ترکیه و روسیه تشکیل 
دهیم و از طریق مکانیسم های خاص بانکی و ارزی 
مشکل مربوط به تحریم ها را بی اثر کنیم.این نماینده 
مجلس افزود: متأسفانه در این شرایط ماه هاست که 
سفارتخانه های ما در چین و هند که از مهمترین شرکای 
تجاری ما هستند با سرپرست اداره می شوند. ما دیگر 
نمی خواهیم راجع به بی تدبیری های دولت در گره زدن 
حل مشکالت کشور به مذاکرات هسته ای و انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا و پاره کردن یا پاره نکردن 
برجام توسط رئیس جمهور آمریکا و گرفتار کردن کشور 
در رکود بی سابقه اقتصادی و تعطیلی برخی کارخانجات 
کشور و افزایش نقدینگی بی سابقه از حدود۴۸۰ هزار 
میلیارد تومان به هزار و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در ۵ سال 
گذشته سخن بگوییم.وی گفت: متاسفانه بی تدبیری ها در 
همین چند ماه گذشته در خصوص تصمیمات مربوط 

به ثبت سفارش ها، تصمیمات ارزی و تصمیمات مربوط 
به سکه و طال، تصمیمات مربوط به خودرو و صادرات 
و واردات نشان می دهد که دولت باید نسبت به تغییر 
و تعویض برخی از وزرای خود به ویژه وزیر صنعت 
فورا اقدام کند.دهقان تصریح کرد: هفته گذشته با تعدادی 
از مدیران کارخانجات با حضور مسئوالن استانی و 
شهرستانی جلسه ای داشتیم. برخی از آنها معتقد بودند 
آنها را آمریکا تحریم نکرده است، آنها را وزارت نفت و 
دولت تحریم کرده است. در این چند ماه گذشته یا مواد 
پتروشیمی را به صورت خام به خارج صادر کرده اند و 
یا اینکه از طریق بورس آن را به دالالن داده اند تا پس از 
احتکار به بیش از ۳ برابر قیمت به کارخانجات بفروشند.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس افزود: 
در این شرایط تشخیص اینکه باید از صادرات مواد 
اولیه مورد نیاز کارخانجات جلوگیری کنیم کار سختی 
نیست. تشخیص اینکه کاغذ خام را صادر کنند تا قیمت 
کارتن به چند برابر افزایش یابد و باال رفتن قیمت کارتن 
افزایش قیمت همه کاالها منجر شود، کار  به  عمال 
سختی نیست.وی گفت: تشخیص اینکه آهن توسط 
کارخانجات ۱۷۰۰ تومان فروخته شود اما قیمت آن 
در بازار به بیش از ۶ هزار تومان برسد و دالالن رانت 
این خرید و فروش را ببرند، کار سختی نیست.دهقان 
اظهارداشت:  تاکنون نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
دو بار و هر بار با حدود ۲۰۰ امضا تقاضا کرده اند 
که تیم اقتصادی و وزرای اقتصادی را عوض کنند اما 
متاسفانه اقدامی صورت نگرفته است. آقای زنگنه، آقای 
آخوندی و به ویژه آقای شریعتمداری  شما که در این 
پنج سال نتوانستید وظیفه خود را در هدایت نقدینگی 
انجام دهید، فکری به حال خودتان کنید.نایب رئیس 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: از قوه قضائیه 
دادرسی  آئین  قانون  ماده ۲۹۰  اساس  بر  می خواهیم 
کیفری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسالمی کسانی را که 
اموال عمومی را تضییع کردند تحت تعقیب قرار دهد.
وی افزود: متاسفانه در هفته های گذشته طرح مبارزه 
با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد و 
نمایندگان به طرح شفافیت هم رأی ندادند. اینکه جمعی 
از نمایندگان و به ویژه هیأت رئیسه مجلس مرتب بر 
 FATF تصویب کنوانسیون های دیکته شده توسط
تاکید کنند که همه مبادالت مالی ما برای بیگانگان شفاف 
شود اما در برابر شفافیت اطالعات مالی در داخل کشور 
مقاومت می کنند، جای تعجب دارد.دهقان تصریح کرد: 
طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که در هفته های پیش از 
دستور کار خارج شد، مگر چه بود؟ این طرح راجع به 
تشکیل دادسراها و دادگاه های تخصصی برای برخورد 
تخصصی با مفسدان اقتصادی بود. این طرح برای اعاده 

اموال نامشروع مسئوالن بود.

صدای اصالحات|

اکنون نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی دو بار 
و هر بار با حدود 200 

امضا تقاضا کرده اند که 
تیم اقتصادی و وزرای 

اقتصادی را عوض کنند

پارلمان
ایرانی
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3فرهنگ

و  شور  جنگ  بحبوحه  در 
اشتیاق داشتیم برای رفتن به جبهه اما به خاطر سن و سال 
به ما اجازه حضور در جبهه را نمی دادند، البته شنیده بودیم 
که در قالب کارهای فرهنگی مانند گروه های سرود می توان 

به جبهه اعزام شد.
 علیرضا سپهوند: هزاران هسته فعالیت فرهنگی مقارن 
سال های ابتدایی انقالب اسالمی شکل گرفت که نقش 
محوری در پیش برد اهداف انقالب داشت. از مساجد و 
مدارس دینی تا روضه ها، هیئت ها، انجمن های اسالمی 
و جلسات قرآن. همه این ها عامل اصلی انقالب بودند 
در میان مردم و انقالب از تربیت توده مردم به وسیله 
نهادهای این چنینی به وقوع پیوست. بستر این هسته ها 
و مراکز انقالب، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بود. از 
اشعار و ترانه های اعتراضی و انقالبی گرفته تا پوسترها، 
دیوارنوشته ها، نمایش نامه ها، تئاترها، مستندها، عکس ها و... 
همه و همه ابزاری بودند در دست مردم و هنرمندان تا به 
گسترش و عمق فکری و عینی انقالب یاری رسانند. همه 
این تحرکات، نوِع متمایزی از هنرِ درباری و روشنفکری را 

نمایان کرد: »فرهنگ و هنر مردمی انقالب«.
مقدس،  دفاع  شروع  و  انقالب  پیروزی  از  بعد 
در  مردمی  حضور  دوره،  آن  خاص  اوضاع  واسطه  به 
عرصه های اجتماعی، سیاسی و نظامی نیز پُررنگ شد 
و چهره ای خاص از فضای اجتماعی ایراِن دهه ۶۰ را 
تصویر کرد. گروه سرود امور تربیتی خرم آباد از دل این 
دوران پدید آمد. گروهی که اعضای آن طی سالیان جنگ 
با سرود »جنگ جنگ تا پیروزی« خود هر آنچه داشتند 
برای روحیه بخشیدن به رزمندگان اسالم تا خط مقدم نبرد 
پیش رفتند و ندای حماسه سر دادند. مسعود پورحمزه یکی 
از اعضای آن گروه سرود است که حاال در شغل مقدس 
معلمی در اواسط دهه پنجم زندگی خود به سر می برد. او 
ـ سیزده ساله بود که به جبهه  در آن سال ها نوجوانی دوازده 
رفت. مصاحبه ای با او صورت گرفته از روزهای جنگ و 
حماسه و نوجوانانی که تا خط مقدم پیش رفتند، که در 

ادامه می خوانید:
گروه سرود امور تربیتی چه سالی 
اولیه  و هسته  گرفت  و چطور شکل 

آن چه کسانی بودند؟
گروه موزیک و سرود امور تربیتی خرم آباد در ابتدای 
تابستان ۱۳۶۴ با به کارگیری مرحوم استاد عیسی سپه ونی 
راه اندازی شد و هسته اولیه آن چند نفر از بچه هایی بودند 
که سال قبل در اولین جشنواره سرود کشوری )یادواره 
شهیدان رجایی و باهنر  شیراز ( حضور یافته بودند. اسامی 
این بچه ها سید نظام الدین موسوی، مهرداد مرادی، حجت 

فتاحی، نورخدا فتاحی و رسول امیدی بودند. در بحبوحه 
جنگ شور و اشتیاق داشتیم برای به جبهه رفتن لیکن به 
خاطر سن و سال به ما اجازه حضور در جبهه را نمی دادند 
البته شنیده بودیم که در قالب گروه هایی چون سرود و 

کارهای فرهنگی می توان به جبهه اعزام شد.

گروه سرود امورتربیتی چه 
سال هایی به مناطق جنگی اعزام 

شدند؟
اتفاق  پاییز ۱۳۶۴  در  جنگی  مناطق  اجرای  اولین 

افتاد یعنی بعد از کمتر از ۶ ماه از تشکیل گروه به پادگان 
شفیع خانی و تمام مناطق جنگی جنوب و خرمشهر اعزام 
شدیم و پس از آن تا پایان جنگ بارها به مناطق جنگی 
جنوب و غرب اعزام شدیم. همچنین در بیشتر اعزام 
نیروهای استان و چند اعزام نیرو در سطح کشور خصوصا 
اعزام ۱۰۰ هزار نفری معروف سپاهیان محمد)ص( نیز 
حضور یافتیم. چیزی که من در قالب چند جمله و یک 
پاراگراف خدمت شما عرض می کنم حاصل سال ها خاطره 
از جنگ و شوق و دلهره و ایمان و امید و شوق پیروزی و 

حوادثی ست که کم و بیش برایمان پیش می آمد.

تعداد اعضاء گروه چند نفر بود 
و عمده فعالیت شان چه بود. آیا 

فقط سرود می خواندند یا ساز هم 
می نواختند؟

تعداد گروه متغییر بود گاهی تعدادی اضافه و یا کم 
میشدند و عده ای یک دهه با گروه بودند، اما همیشه تعداد 
۳۰ تا ۴۰ نفر آماده برای اجرا بودند و استاد از بین آنها 
انتخاب می کرد، هم ساز می زدیم و هم سرود می خواندیم، 
و در اکثر مناسبت ها حضور داشتیم از هفته دفاع مقدس 
گرفته تا دهه فجر و ایام محرم و جشن های انقالب، آغاز 

مهر، تشییع جنازه ها، اعزام نیرو ها، نمایشگاه ها که بیشتر 
نظامی بود و سمینارها و جلسات مهم لیکن بیشترین 
اجرای ما در مناطق جنگی و یا مرتبط با جبهه و جنگ بود.

آیا زمانی که در جبهه ها به  سر 
می بردید حادثه  یا اتفاقی برای گروه 

پیش نیامد؟
اتفاقات که خیلی زیاد، مثال حضور در مناطقی که 
فاصله اندکی تا خط مقدم نبرد فاصله داشت و اتفاقات 
زیادی رخ می داد مثال در یکی از سفرهایمان در ارتفاعات 
پاوه مشغول اجرای برنامه برای رزمندگان بودیم که با حمله 
دشمن و شروع درگیری و تیراندازی مستقیم به سمت 
گروه بالفاصله کمین گرفتیم و ما را پناه دادند و بعد از 
پاتک نیروهای خودی و عقب راندن دشمن ما را سوار 
دو دستگاه لندکروز کردند و به داخل شهر و محوطه سپاه 
صحیح و سالم انتقال دادند. جایی دیگر در گیالن غرب در 
حال عزیمت به سمت مقر فرماندهی سپاه در نزدیکی خط 
مقدم بودیم که بالفاصله به راننده ماشین ما خبر دادند که 
باید برگردیم و ماشین با سرعت زیاد از راه خود برگشت 
و چند کیلومتری که دور شد فهمیدیم که عراقی ها شیمیایی 
زده بودند. حتی وضعیت طوری بود که چون در آن زمان 
تلفن در دسترس همه نبود و ما در یک منطقه مشخص 
و ثابت هم نبودیم، خبر به خانواده هایمان رسیده بود که 
همگی ما در این حمله شیمیایی به شهادت رسیده ایم و 
خانواده ها به محل اعزام ما در پادگان امام حسین خرم آباد 
برای کسب خبر رفته بودند که خوشبختانه این شایعه 
پس از فقط چند ساعت با خبر سالمتی ما به خوشحالی 

خانواده ها منجر شد.

در بحبوحه جنگ آیا با سرداران 
نامدار یا مقامات سرشناس آن زمان 

هم دیدار داشتید و برایشان اجرا 
کردید؟

بله، با رهبر معظم انقالب در زمان ریاست جمهوری 
در مراسم اعزام سپاهیان محمد و تغییر نظام آموزشی دیدار 
کردیم که این دیدار یکی از ماندگارترین و باافتخارترین 
می کنیم.  یاد  آن  از  در خاطراتمان  که  است  دیدارهایی 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی مرحوم سید 
احمد خمینی را در جماران، و مسولین استانی و فرماندهان 
قرارگاه های غرب و جنوب، و آقایان آهنگران و کویتی 

پور را دیده بودیم.

حساب کاربری توییتر جیمز وودز بازیگر آمریکایی به دلیل به دلیل آنچه 
نقض قانون نامیده شده است، بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جیمز وودز بازیگر 
۷۱ ساله آمریکایی در ماه ژوالی توییتی دربردارنده یک »میم « )میم  اصطالحی 
است برای توصیف موضوعات و عقیده هایی که به وسیله اینترنت گسترش و 
شهرت پیدا می کنند( از یک کمپین هوکس )هوکس: دروغی است که آگاهانه 
و به قصد فریب یا شوخی کردن با کسانی ساخته می شود که احتماال آن را 
باور می کنند( منتشر کرد که مردم را به رای ندادن در انتخابات میان دوره ای 
تشویق می کرد. در همان توییت وودز اذعان کرده بود که این »میم« ممکن 

است واقعی نباشد.وودز روز پنجشنبه ایمیلی از توییتر دریافت کرد که در آن 
نوشته شده بود یک توییت در راهی که می تواند بر انتخابات تاثیر بگذارد 
پتانسیل آن را دارد که گمراه کننده باشد. در این ایمیل به وودز گفته شده است 
اگر او آن توییت را پاک کند می تواند دوباره از حساب کاربری خود استفاده 
کند.با این حال وودز به صورت تلفنی به آسوشیتدپرس گفت که آن توییت 

را حذف نخواهد کرد.
بازیگر »روزی روزگاری در آمریکا« در توییتر بیش از ۱.۷ میلیون دنبال 
کننده دارد و بیش تر به خاطر دیدگاه های سیاسی محافظه کارانه اش شناخته 

می شود.

حساب کاربری جیمز وودز بازیگر آمریکایی در توییتر بسته شد

صدای اصالحات-

خبرنگار فرهنگی

درآمد نمایش فوتبال در سینماها 
چه شد؟

با  اکران  کارگروه  انضباطی  کمیته  دبیر 
اشاره به اینکه درآمد حاصل از فروش بلیت 
نمایش فوتبال جام جهانی در سینماها باید به 
حساب خانه سینما واریز می شد، تاکید کرد 

مساله را پیگیری می کند
انضباطی  کمیته  دبیر  هاشمی  .سیدضیا 
کارگروه اکران در گفتگو با خبرنگار مهر در 
پاسخ به اینکه وضعیت پرداخت سهم فروش 
فوتبال  جهانی  جام  مسابقات  نمایش  بلیت 
چه  ها  فیلم  صاحبان  به  سینماها  در  روسیه 
بررسی  جلسه  برگزاری  از  پس  گفت:  شد، 
ها  فیلم  صاحبان  سهم  پرداخت  چگونگی 
در  جهانی  جام  فوتبال  مسابقات  نمایش  از 
سینماها که روز ۳۱ تیر ماه در شورای عالی 

اکران برگزار شد.
 جزییات مورد نظر از جمله ارقام فروش 
بلیت ها و سینماهایی که در این طرح شرکت 

کردند مشخص و به خانه سینما اعالم شد.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۴۰ سینما 
روسیه  جهانی  جام  های  فوتبال  نمایش  به 
اختصاص داده شده بود، بیان کرد: در مجموع 

تیم  های  بازی  نمایش  برای  طالیی  روز  سه 
ملی ایران در این سینماها در نظر گرفته شده 
بود، البته در کنار آن تعدادی بازی دیگر بود 

که فروش بلیت چندانی نداشتند.
اکران  کارگروه  انضباطی  کمیته  دبیر 
توضیح داد: برای سرعت بخشیدن به پرداخت 
های مورد نظر، یک حساب به نام خانه سینما 
در نظر گرفته شد تا سینماداران مبالغ مربوطه 

را به این شماره واریز کنند.
فیلم  صاحبان  با  سینما  خانه  نهایت  در 
ها صحبت کند که یا مبالغ مورد نظر به آنها 

پرداخت و یا صرف امور خیریه شود.
وی تاکید کرد: اینکه چند سینما تا امروز 
مبالغ مورد نظر را پرداخت کرده اند، نمی دانم 
زیرا این بخش کار برعهده خانه سینما است.

هاشمی در پایان گفت: دوشنبه ۲ مهرماه 
قید  اکران  عالی  شورای  جلسه  صورت  در 
تا ظرف ۴۸ ساعت سینماداران  کرد  خواهیم 
انضباطی  کمیته  به  را  خود  واریزی  فیش 

کارگروه اکران ارایه دهند.
حاال باید دید محقق می شود یا نه.

گروه سرودی که با میانگین سنی 
 در یکی از سفرهایمان ۱۳ سال به خط مقدم جبهه رفتند

در ارتفاعات پاوه 
مشغول اجرای برنامه 

برای رزمندگان 
بودیم که با حمله 

دشمن و شروع 
درگیری و تیراندازی 
مستقیم به سمت گروه 
بالفاصله کمین گرفتیم 

و ما را پناه دادند

گروه سرود دهه 60 در جبهه های حق علیه باطل

کتاب باز

شد
شر 

منت
ش« 

مو
گ 

مر
ن »

رما

در  بهروز  بوشش  علیرضا  نوشته   موش«  »مرگ  رمان 
زمستان ۹۶ از سوی نشر افرند منتشر شد. این رمان در شش فصل و در ۵ روز 

روایت می شود.

صدای اصالحات|

یک آمریکایی جایزه 
»دستاورد هنری« 
جشنواره اسپانیا را 

دریافت کرد

هنرپیشه،  دیویتو«  »دنی 
کارگردان و تهیه کننده آمریکایی برای یک عمر دستاورد 
از جشنواره  را  تلویزیون  و  در عرصه سینما  هنری 
هنرپیشه،  دیویتو«  کرد.»دنی  دریافت  »سن سباستین« 
»دونوستیا«  جایزه  آمریکایی  تهیه کننده  و  کارگردان 
را برای یک عمر دستاورد هنری در عرصه سینما و 
تلویزیون را دریافت کرد.امسال در همین جشنواره 
»جودی دنچ« هنرپیشه بریتانیایی و »هیروکازو کوره اِدا« 
نویسنده و کارگردان شهیر ژاپنی هم این جایزه را از 
جشنواره »سن سباستین« دریافت کردند.دوویتو در مورد 
دریافت این جازه گفت: »اولین بار است که به این 
جزیره در اسپانیا می آیم و از دریافت این جایزه خیلی 
خوشحال و مفتخرم.«او در مورد خاطرات کاری اش 
افزود: دهه نود بودکه با تارانتینو آشنا شدم. زمانی بود 
که داشت فیلم »سگ های انباری« را می ساخت. قرار 
شد در پروژه سینمایی بعدی او مشارکت داشته باشم. 

عکس روزسینما سینما

صدای اصالحات|

مدیر عامل شهرک سینمای انقالب و دفاع مقدس از 
حمایت همه جانبه این شهرک از فیلم سینمایی »ماجرای 
مدیرعامل  مقدم زاده  داد.ناصر  خبر  خون«  رد  نیمروز؛ 
شهرک سینمای انقالب و دفاع مقدس با اعالم این خبر 
گفت: شهرک سینمای انقالب و دفاع مقدس به عنوان 
اصلی ترین مرکز حمایت و پشتیبانی از آثار سینمایی و 
تلویزیونی با موضوعات انقالب اسالمی، دفاع مقدس، 
سینمای مقاومت و آثار تاریخی در کشور شناخته شده 
است و تاکنون حامی و پشتیبانی لجستیکی و سخت 
افزاری بسیاری از آثار فاخر سینمایی بوده است.امسال 
سریال های  و  فیلم ها  از  بسیاری  تولید  جریان  در  نیز 
تلویزیونی، یاری گر عوامل فنی و تولید بوده ایم و از تمام 
ظرفیت و امکانات لجستیکی، تسلیحاتی و ملزومات خود 
عالوه بر لوکیشن های احداثی برای خلق آثار ماندگار در 
حوزه سینمای مقاومت استفاده نموده ایم.در سال جاری 
نیز به عنوان تسهیل کننده شرایط تولید فیلم سینمایی 

ماجرای نیمروز۲ به کارگردانی محمدحسین مهدویان و 
تهیه کنندگی سید محمود رضوی امکانات شهرک را در 
اختیار گروه تولید فیلم قرار داده ایم.وی افزود: از دیگر 
برنامه هایی که شهرک میزبان آنان بوده است مجموعه 
با موضوع دفاع مقدس بوده  تلویزیونی گروهان بالل 
است که از ۳۱ شهریور سال جاری از شبکه یک در ۱۰ 
قسمت در حال پخش است.مقدم زاده همچنین از ساخت 
۳ فیلم سینمایی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تاکنون 
قرارداد پشتیبانی از فیلم آن ۲۳ نفر که توسط مؤسسه هنری 
رسانه ای اوج تهیه و تولید خواهد شد، منعقد گردیده و 
گروه های ساخت ۲ فیلم سینمایی دیگر در حال رایزنی 
با شهرک سینمای انقالب و دفاع مقدس جهت استفاده 
از ظرفیت های باالی شهرک و انعقاد قرارداد هستند.وی 
همچنین از پشتیبانی سریال نفوذ به کارگردانی جواد 
شمقدری و تهیه کنندگی محسن علی اکبری در شهر ساوه 

خبر داد.

حمایت شهرک سینمایی دفاع 
مقدس از »ماجرای نیمروز ۲«

فرهنگ و هنر

عکس|تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز
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اقتصاد 4

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران گفت: 
هر شانه تخم مرغ در مرغداری ها با قیمت 14 هزار تومان 
تومان  کیلو تخم مرغ 7هزار  به فروش می رسد و هر 
قیمت گذاری شده است.ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره 
اتحادیه مرغ تخم گذار تهران در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، در خصوص قیمت تخم مرغ در کشور 
اظهار کرد: میانگین قیمت تخم مرغ در مرغداری ها به 
حدود هر کیلو 7 هزار تومان رسیده است و هر شانه در 
مرغداری ها 14 هزار تومان است.وی در رابطه با شرایط 
تولید تخم مرغ در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
مشکلی در تولید نداریم و در وضعیت نسبتا خوبی به سر 
می بریم. در سال 97 واردات تخم مرغ نداشتیم و تولید 
داخلی به حد نصاب رسیده است.رئیس هیئت مدیره 
اتحادیه مرغ تخم گذار تهران با اشاره به شیوع آنفوالنزای 
فوق حاد پرندگان در سال جدید تصریح کرد: در سال 
جدید هم حدود 9 گله مرغ مادر در استان اصفهان با 
آنفوالنزا درگیر بوده که بیش از 600 هزار مرغ تلفات 

داشته ایم و مرغداری ها خسارت دیده اند.

زیر  به  کشور  برق  مصرف  گذشته  هفته  یک  طی 
به  نسبت  و  یافت  کاهش  مگاوات  هزار   40 مدار 
مصرف  کاهش  مشابه  زمان های  در  گذشته  سال 

دیده می شود.
به گزارش ایلنا، با آغاز فصل پائیز و کاهش دمای 
هوا مصرف برق کشور نیز سیر نزولی گرفت و در 
حال حاضر برق پایدار در شبکه برق رسانی کشور 

در جریان است.
ایران طی  برق  برابر اعالم شرکت مدیریت شبکه 
یک هفته گذشته مصرف برق کشور زیر مدار 40 
در  گذشته  سال  به  نسبت  که  بوده  مگاوات  هزار 

زمان های مشابه کاهش مصرف دیده می شود.
ایام  در حوزه صادرات و واردات برق نیز بعد از 
کشورهای  با  انرژی  تبادل  برای  حوزه  این  پیک 
همسایه قوت گرفت که بر اساس گزارش موجود 
صادرات  که  شهریورماه  هفتم  و  بیست  تاریخ  از 
این زمان یک هزار و 406 مگاوات ثبت  برق در 

شده است.
همچنین تاکنون باالی یک هزار مگاوات صادرات 
داشتیم و در واردات نیز ارقام مختلفی ثبت شده که 

میانگین باالی ۳00 مگاوات است.
ایام  طبق این گزارش، مصرف برق صنایع بعد از 
باالی 4 هزار مگاوات  اکنون در مدار  پیک و هم 

قرار دارد.
حوزه  که  کرد  ذکر  اینجا  در  می توان  همچنین  و 
به  را  فراوانی  کمک  توانست  ایام  این  در  صنایع 
صنعت برق کشور در کاهش مصرف داشته باشد.

رئیس جمهور تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران 
عالقه مند است روابط خود را با نهادهای پولی جهانی از 
جمله صندوق بین المللی پول گسترش داده و از نظرات 
مشورتی این صندوق برای پیشبرد برنامه های اقتصادی خود 
بهره بگیرد.حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز 
دوشنبه در دیدار کریستین مادلین اودته الگارد، مدیر اجرایی 
صندوق بین المللی پول در نیویورک، تحریم آمریکا علیه 
ایران را غیرقانونی و خالف مقررات بین المللی دانست 
و بر ضرورت حمایت نهادهای بین المللی مالی از تهران 
در برابر این اقدام غیرقانونی آمریکا تاکید کرد.وی با بیان 
اینکه مسوولیت اصلی صندوق بین المللی پول حمایت از 
اعضایش در برابر تهاجم غیرقانونی و تحریم های بانکی 
و پولی است گفت: صندوق بین المللی پول باید نشان دهد 
که می تواند نقش خود را برای ثبات اقتصادی یک عضو ایفا 
کند و امیدوارم در این عرصه گام مثبتی بردارد. ملت ایران 
تاکنون در حمالت تروریست ها، قربانیان زیادی داده است 
و کشورهای منطقه نیز پیوسته از تروریسم و تروریست ها 

در رنج و فشار هستند.

میز اقتصاد

هرکیلو تخم مرغ در مرغداری ها 
7هزار تومان است

ایران عالقه مند گسترش روابط مصرف برق کاهش یافت
با نهادهای پولی جهان است

انبوه ثروت در اختیار شبکه های
 رانتی است

اقتصاد کالن

بیمه  بسیاری  کارشناسان 
از مهم ترین موانع فضای  اجتماعی را یکی  تامین 
کسب وکار در ایران مطرح و عنوان می کنند دریافت 
بیمه قرارداد به مالیاتی سنگین برای پروژه ها تبدیل 

شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به عملکرد آمریکا 
در پسابرجام و سیل تحریم های پیش رو،  نیاز اساسی 
به مقاوم سازی اقتصاد بیش  از پیش احساس می شود.

عبور از بحران اقتصادی نیازمند رونق تولید و 
فعال کردن صنایع داخلی است، در همین راستا باید 
سیاست هایی برای کمک به بنگاه های اقتصادی اعمال 
شود که پویایی اقتصادی و رفع مشکل اشتغال جوانان 

را به دنبال داشته باشد.
به   به طور مشخص دو رویکرد »تزریق پول 
بهبود  و  تولید  موانع  »رفع  و  اقتصادی«  واحدهای 
فضای کسب وکار« برای بهبود اشتغال مطرح و در 

عمل آزموده شده است.
بی تردید رشد اقتصاد به هر دو رویکرد نیاز دارد؛ 
اما اکنون معضل اصلی، اشتغال در بخش هایی است 
که سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی آنها صورت 

گرفته است اما امکان تولید و اشتغال زایی ندارند.

* حدود نیمی از ظرفیت تولیدی 
کشور خالی است

ظرفیت  از  نیمی  حدود  موجود  آمار  براساس 
تولیدی کشور خالی است؛ این میزان ظرفیت خالی 
نیازمند سرمایه  اولیه نیست، بلکه با دو معضل مواجه 

است.
معضل نخست کمبود منابع مالی برای فعالیت 
جاری است که باتوجه به حجم وسیع نقدینگی در 

اقتصاد، با مدیریت صحیح قابل اصالح است.
اما معضل دوم که سهم باالیی در رکود اقتصادی 
دارد به موانع موجود بر سر کسب وکار برمی گردد؛ 
موانعی که رفع آنها به سرمایه گذاری نیاز ندارد و 
شناسایی آنها و اصالح دستورالعمل های مزاحم و 

مخرب سبب بهبود فضای کسب وکار می شود.
از مهم ترین این موانع که امروزه فعاالن بخش 
خصوصی آن را بزرگ ترین مشکل خود می دانند، 

مسئله ی حق بیمه  قرارداد است.

سازمان تامین اجتماعی که در سال ۱۳۵۴ با هدف 
گسترش بیمه های اجتماعی و تامین آتیه نیروی کار 
تصویب شد، از دوطریق حق بیمه را دریافت می کند: 
یکی از طریق ارائه  لیست دستمزد کارگران و دیگری 

دریافت حق بیمه  قراردادهای پیمانکاری.

*روش حق بیمه قرارداد
روش دوم که به نام حق بیمه  قرارداد معروف 
است، به تشخیص این سازمان و باتوجه به اختیاراتی 
که ماده  ۴۱ قانون تامین اجتماعی به او داده دسته بندی 
شده است. این ماده این اختیار را به سازمان می دهد که 
سازوکاری پیاده کند تا از پرداخت حق بیمه کارگران 

در قراردادهای پیمانکاری مطمئن شود.
بنابراین کارفرما ملزم است پرداخت پنج درصد 
بهای کل کار پیمانکار را به بعد از تسویه حساب با 
این سازمان موکول کند؛ این مبالغ باتوجه به ضرایبی 
از مبلغ کل قرارداد که توسط سازمان تعیین شده است 

دریافت می شود.

*حق بیمه  قرارداد راهی برای 
جبران کسر بودجه  سازمان تامین 

اجتماعی
کارشناس  مقصودی،  فائزه  ارتباط،  همین  در 
اینکه  بیان  با  مهر  با خبرنگار  گفتگو  در  اقتصادی 
هدف از وضع این ضرایب جلوگیری از فرار بیمه ای 
کارفرمایان بوده است، گفت: به علت سوء مدیریت 
مبالغ دریافتی، این هدف تغییر یافته و حق بیمه  قرارداد 
به راهی برای جبران کسر بودجه  سازمان تبدیل شده 

است.
 ضرایب تعیین شده باعث شده است که مبالغی 

بسیار بیشتر از حق بیمه  واقعی از پیمانکار اخذ شود.
وی افزود: این مبلغ همچنین در تعیین قیمت  
نهایی مناقصه ها نقش داشته و باعث افزایش قیمت 
نهایی محصوالت و درنتیجه کاهش قدرت رقابت 

تولیدکنندگان داخلی شده است.
مقصوی ادامه داد: این شرایط سبب عقب ماندن 
شرکت های خصوصی از شرکت های دولتی و سبقت 
گرفتن شرکت های خارجی از تولیدکنندگان داخلی 
اجتماعی  تامین  با معضل  آنها  است؛ چراکه  شده 

روبه رو نیستند.
وی اظهار کرد: متاسفانه وضع قوانین ناکارآمد 
باعث ایجاد محیطی شده است که ذینفعان به دنبال 
آن  اصلی  هدف  برخالف  و  باشند  آن  زدن  دور 

فرارهای بیمه ای شکل بگیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف از وضع 
ماده  ۴۱ قانون تامین اجتماعی، پایمال نشدن حقوق 
کارگران بوده اما امروزه به دست آویزی بدل شده که 

عامل اصلی بیمه نشدن کارگران است.
وی تصریح کرد: به این صورت که سازمان تامین 
اجتماعی با دریافت بیشترین مبلغ ممکن از پیمانکار به 
عنوان حق بیمه  قرارداد، دیگر انگیزه ای برای بازرسی 

دفاتر و لیست کارکنان نداشته و پیمانکار نیز ترجیح 
انتهای  بیمه ی قرارداد در  به پرداخت حق  می دهد 
دوره  قرارداد بسنده کند و از پرداخت ماهیانه ی بیمه ی 

کارگران خودداری کند.

* سازمان تامین اجتماعی از 
دریافت حق بیمه  قرارداد منع شده 

است
مقصودی گفت: این روند و مشکالتی که در 
محیط کسب وکار ایجاد کرده است سبب تصویب 
قوانین مختلفی از قبیل قانون »رفع برخی موانع تولید 
و سرمایه گذاری صنعتی« در سال ۱۳۸۶، »حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای 
کشور و تقویت آنها در امر صادرات« در سال ۱۳۹۱ و 
درنهایت قانون »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

نظام مالی کشور« در سال ۱۳۹۴ شده است که به 
موجب آنها سازمان تامین اجتماعی از دریافت حق 

بیمه  قرارداد منع شده است.

مجلس به این برخورد ناعادالنه 
پایان دهد

وی افزود: باوجود صراحت قانون، سازمان تامین 
اجتماعی با تفسیر به رای خود از قانون، به صورت 
سلیقگی با قراردادهای پیمانکاری برخورد کرده و 

تغییری در روند سابق خود ایجاد نکرده است.
 از طرفی سال های سال است که سازمان تامین 
اجتماعی تنها یک ضریب برای بیمه مشاغل مختلف  
تعریف کرده است و میان مشاغل مختلف در تعریف 
ضریب بیمه تفاوتی قائل نشده است که این مساله 

نشان دهنده  به روز نبودن این سازمان است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط 
قوانین حق بیمه ی قرارداد نیاز به بازنگری دارد و الزم 
است که ضرایب به نفع کارگر و پیمانکار اصالح 
شوند. همچنین وجود نهاد دیگری برای نظارت بر 
فعالیت های سازمان تامین اجتماعی می تواند در قطع 

این بازوهای درآمدی نامشروع مؤثر واقع شود.
مقصودی گفت: انتظار می رود نمایندگان مجلس 
برای احقاق حق مردم و پایان دادن به این برخورد 
ناعادالنه با فعالین اقتصادی کشور، سازوکار محکمی 
را درنظر بگیرند تا در جهت بهبود فضای کسب وکار 

گام مهمی برداشته شود.
ماندن  عقب  سبب  شرایط  این  حال  این  با 
شرکت های خصوصی از شرکت های دولتی و سبقت 
گرفتن شرکت های خارجی از تولیدکنندگان داخلی 

شده است.

بیمه قراردادیا جبران
 کسری تامین اجتماعی؟

خبرنگار اقتصادی

صدای اصالحات-

گزارش 
روز

۱۶۰هزارتنقارچامسالدرکشورتولیدمیشود راهاندازیدفترپیشگیریازتحریمهادرمرکزاصناف
گیاهان  گلخانه ها،  امور  دفتر  مدیرکل 
دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی از تصویب 
معافیت مالیاتی تولیدکنندگان بستر کشت قارچ 
اقتصادی دولت خبر  )کمپوست( در کمیسیون 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  از  ایلنا  گزارش  داد.به 
غالمرضا تقوی با اعالم این مطلب به خبرنگار ما 
گفت: پیشنهاد معافیت مالیاتی تولید کنندگان 
بستر کشت قارچ برای تصویب به هیات دولت 
معافیت  این  با  افزود:  است.وی  شده  ارسال 
پیش بینی می شود هزینه مالیات وارد چرخه 
سرمایه در گردش در حوزه تولید کمپوست یا 
همان بستر کشت قارچ شود.تقوی میزان مالیات 
درصد   ۲۲ تا   ۲0 را  کمپوست  کنندگان  تولید 
عنوان کرد.مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان 
درباره  کشاورزی  جهاد  وزارت  قارچ  و  دارویی 

تولید قارچ خوراکی پیش بینی کرد که امسال 
10 هزار تن میزان تولید این محصول در کشور 
افزایش یابد.وی اظهار داشت: سال گذشته بیش 
از 150 هزارتن قارچ در کشور تولید شد.تقوی 
همچنین از تدوین دستورالعمل نصب هلوگرام بر 
روی بسته بندی های قارچ خوراکی در راستای 
و  داد  خبر  عرضه  و  تولید  مسیر  سازی  شفاف 

و  قارچ خودرو  به مصرف  توجه  با  کرد:  تصریح 
سمی در عرصه های طبیعی، امسال دستورالعمل 
نصب هلوگرام بر روی بسته های قارچ تولیدی 
کنندگان  مصرف  سازی  اعتماد  منظور  به  را 
تدوین کردیم.مدیرکل دفتر امور گلخانه،گیاهان 
دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی گفت: امسال 
تحقیقات مربوط به تولید و فرآوری قارچ خوراکی 
در موسسه تحقیقات علوم باغبانی راه اندازی شده 
است.وی اظهار داشت: در این راستا چند شرکت 
اعالم  تحقیقاتی  همکاری  برای  نیز  خصوصی 
آمادگی کرده اند. مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، 
کشاورزی  جهاد  وزارت  قارچ  و  دارویی  گیاهان 
از تصویب معافیت مالیاتی تولیدکنندگان بستر 
کشت قارچ )کمپوست( در کمیسیون اقتصادی 

دولت خبر داد.

در  ها  تحریم  با  مقابله  و  پیشگیری  دفتر 
مرکز اصناف و بازرگانان به منظور مقابله با آثار 
ناشی از تحریم ها تشکیل شد.به گزارش ایلنا از 
این  با اعالم  وزارت صمت، سید جواد احمدی، 
مطلب افزود: این اقدام با نظر مقام عالی وزارت و 
به منظور نظم بخشی به ارتباطات و تعامالت بدنه 
وزارتخانه با اصناف در دستور کار قرار گرفت.وی 
گفت: باتوجه به شرایطی که به دلیل فشارهای 
ظالمانه نظام سلطه و استکبار جهانی در سال 
جاری با آن مواجه هستیم تالش شده است تا 
با ارتباط و تعامل نزدیک با اصناف، سازمان های 
مدیره های  هیات  از  اعم  آنها  متولیان  و  صنفی 
اتحادیه صنفی و هیات رییسه اتاق های اصناف، 
مشکالت مبتال به آنها احصاء، بررسی، پیگیری و 
حتی االمکان حل و فصل شود.دبیر هیات عالی 

نیز  کنونی  مشکالت  مهمترین  درباره  نظارت 
توضیح داد: عمده مشکالتی که در حال حاضر 
دامن گیر جامعه صنفی کشور است ناشی از عدم 
ثبات در مولفه های اصلی اقتصادی، نوسانات نرخ 
ارز، عدم تامین مواد اولیه، افزایش قیمت عوامل 
تولید و کاالهایی است که در شبکه توزیع صنفی، 
شرایطی  در چنین  داد:  ادامه  می گیرد.وی  قرار 

تسهیل امور مرتبط با اصناف از طریق مکانیزه 
کردن فرایندهای مختلف از جمله صدور پروانه 
اتاق های  و  اتحادیه ها  انتخابات  برگزاری  کسب، 
پروانه،  صدور  از  حاصل  وجوه  تسهیم  اصناف، 
کسب و... مواردی است که در مرکز امور اصناف 
عملیاتی  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  بازرگانان  و 
برگزاری  همچنین  افزود:  است.احمدی  شده 
با  توجیهی  و  کارشناسی  مختلف  نشست های 
به  ویژه  توجه  صنفی،  سازمان های  مسئولین 
صنوف تولیدی و تشکیل میزهای کاالیی برای 
حل و فصل مشکالت صنوفی مانند صنف پوشاک 
و کفش دست دوز که دارای مزیت های مختلف 
از جمله توانمندی تولید صادراتی و ارزآوری برای 
کشور هستند، در سرلوحه فعالیتهای مرکز قرار 

گرفته و با جدیت دنبال می شود.

اینشرایطسببعقبماندن
شرکتهایخصوصیاز

شرکتهایدولتیوسبقت
گرفتنشرکتهایخارجی

ازتولیدکنندگانداخلیشده
است.

/ جامعه باوری به تقسیم بندی دولت ها به اصولگرا و 
اصالح طلب ندارد/ دشمنان را به دوست تبدیل کنیم

است/  رانتی  شبکه های  اختیار  در  ثروت  انبوه 
جامعه باوری به تقسیم بندی دولت ها به اصولگرا و 
اصالح طلب ندارد/ دشمنان را به دوست تبدیل کنیم

و  دولت  بین  شکاف  پیامد  گفت:  اقتصاددان  یک 
مجلس اتخاذ تصمیم های عجوالنه و غیرمنطقی بوده 
که آسیب آن متوجه مردم شده است وگرنه دولت 
یا اقشار مرفه می توانند امورات خود را بگذرانند در 
حالی که این مردم عادی باید هزینه آن را پرداخت 

کنند.
محمود جامساز در گفت وگو با ایلنا در مورد شرایط 
کنونی اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر شرایط 
شکننده است، به طوری که هم شاهد دوگانگی یا 
چندگانگی قدرت های اقتصادی و سیاسی در داخل 
هستیم که در تعارض با سیاست های دولت است و 
هم به لحاظ دیپلماسی خارجی، مشکالت خروج 
در  جدید  تحریم های  تحمیل  و  برجام  از  آمریکا 
چهارم نوامبر  با مشکالت اقتصادی رو به رو خواهیم 
بود.وی ادامه داد: این شرایط موجب کاهش منابع 
ارزی و تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد خواهد شد. 
از سویی انبوه ثروت در اختیار شبکه های رانتی بوده 
و آحاد جامعه زیر فشار فقر، بی عدالتی و بی توجهی 
دولت قرار دارند که گواه آن نیز اعتراضات خیابانی 
است. البته نباید از سیاست های دولت نیز غافل شد، 

مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب سرازیر شدن 
نقدینگی به بازار ارز و بهره مندی کالن سفته بازان و 
سوداگران از این سیاست ها شده است.این اقتصاددان 
میان  انسجام و یک صدایی در  اهمیت  به  اشاره  با 
مسئوالن کشوری گفت: هرچند در طول چهل سال 
گذشته شاهد چندصدایی بوده ایم اما این موضوع در 
شرایط کنونی نمود بیشتری دارد، بویژه پس از برجام 
که دلواپسان دولت را به کم کاری متهم می کردند و 
حاال هم که هر بار یک وزیر دولت هدف مجلس 
قرار می گیرد.وی افزود: مجلس به جای کمک به 
انسجام هرچه بیشتر در تصمیم های دولت و اتخاذ 
آنها براساس الزامات علم اقتصاد، با اقدامات خود 
به  می توان  که  است  دولت شده   تضعیف  موجب 
ماندن وزارت خانه ها در شرایط خطیر  بدون وزیر 
بین دولت و  این شکاف  پیامد  اشاره کرد.  کنونی 

مجلس اتخاذ تصمیم های عجوالنه و غیرمنطقی بوده 
که آسیب آن متوجه مردم شده است وگرنه دولت 
یا اقشار مرفه می توانند امورات خود را بگذرانند در 
حالی که این مردم عادی باید هزینه آن را پرداخت 
کنند.جامساز تصریح کرد: این تصمیم های نادرست 
تقریبا در تمام دولت ها باعث شده تا جامعه باوری 
به تقسیم بندی دولت ها به اصولگرا و اصالح طلب 
نداشته باشند و به نوعی همه آنها را در یک ردیف 
و  اقتصادی  تصمیم های  نتیجه  چون  دهد.  قرار 
است.وی  نداشته  مردم  برای  چیزی  آنها  سیاسی 
انتقاد از استیضاح وزیر اقتصاد گفت: استیضاح  با 
و تغییر وزیر اقتصاد پس از یک سال چه تاثیری 
می تواند داشته باشد؟ شرایط کنونی اقتصاد نتیجه 
گذشته  سال های  طول  در  ناکارآمد  سیاست های 
به سمت وزیر  را  نمی توان نوک شمشیر  بوده که 
موجود  ساختار  در  کرد،  فراموش  نباید  و  گرفت 
وزیر نمی تواند کاری از پیش ببرد و اگر هم خواست 
و برنامه ای بوده توسط هسته های فساد و رانت در 

مرحله اجرا از مسیر خود منحرف شده است.
جامساز اظهار داشت: هیچ ضرورتی برای استیضاح 
وزیر اقتصاد و تضعیف کابینه وجود نداشت مگر 
وجود تعارض و صف آرایی قدرت، که البته باید در 
این صف آرایی بازبینی صورت بگیرد تا هدف آن 
تنها منافع ملی باشد و تصمیمات در محیط آرام و 

مناسب اتخاذ شود.



اخبار ایران

چهره

تبدیل منطقه 
آزاد انزلی به 
قطب تولید 
پوشاک 

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به فعالیت 
۲۰ واحد تولیدی و صادراتی پوشاک با اشتغال بیش از ۲۰۰۰ هزار نفر و تجهیز و آماده سازی ۵ 

واحد جدید تولیدی پوشاک از تبدیل شدن این منطقه به قطب تولید پوشاک کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی،  رضا مسرور با اشاره به اینکه با اجرای سیاست های حمایتی و تشویقی 
هم اکنون ۲۰ واحد تولیدی فعال در زمینه تولید انواع مختلف پوشاک در شهرک های صنعتی این 
منطقه مستقر می باشند، اظهار داشت: در این واحدها حدود ۲۰۰۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به 
کار  هستند  که در سال گذشته با تولید بیش از یک میلیون ثوب لباس، عالوه بر عرضه به بازارهای 
داخلی و بخش مسافری منطقه ، بالغ بر ۱۱ میلیون دالر از تولیدات خود به خارج صادر کردند و 
همچنین در پنج ماهه امسال نیز تولیدکنندگان پوشاک منطقه ۴ میلیون دالر به کشورهای مختلف 

صادر کرده اند.
رئیس هیأت مدیره سازمان تغییر فعالیت وارد کنندگان پوشاک منطقه به تولید کننده پوشاک را از 
یکی از رویکردهای منجر به نتایج موفقیت آمیز سازمان متبوع خود اعالم کرد و گفت: در راستای 
تحقق سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی و اجرای شعار سال که حمایت از کاالی ایرانی بود، 
۱۲ وارد کننده پوشاک در فاز تجارت منطقه به جرگه تولید کنندگان اضافه شدند که عالوه بر رشد 
که  کنند، موضوعی  می  منطقه عرضه  داخل  در  را  تولیدی خود  ، محصوالت  اشتغال و صادرات 
براساس آن می توان تصریح کرد که حدود ۵۰ درصد از محصوالتی که در مجتمع های منطقه عرضه 

می شود، تولید ایرانی است.
استقرار  رشد  عالوه  سازمان  این  حمایتی  های  سیاست  بستر  در  اینکه  بیان  با  سازمان  مدیرعامل 
واحدهای تولیدی ، شرکت نوبن بافان پرنگ کارآفرین و صادر کننده نمونه سالهای اخیر صنعت 
پوشاک کشور در این منطقه مشغول به فعالیت می باشد تصریح کرد: اعمال قوانین و مزیت های 
زیرساختها و خدمات رسانی سازمان  مدیریتی،توسعه  و  ،ثبات سیاست های حمایتی  آزاد  مناطق 
راکد  تولیدی  واحد   ۶۲ سازی  فعال  کار،  و  کسب  فضای  در  رونق  ایجاد  گذشته،  سالهای  ظرف 
که تعدادی از این واحدها در حوزه پوشاک مشغول به تولید هستند، بهره برداری از پروژه های 
زیرساختی ، حمایت از صنایع دستی مرتبط با این بخش و برگزاری نمایشگاه های تخصصی پوشاک 
و معرفی محصوالت تولیدی در نمایشگاه های خارجی از برنامه هایی بود که زمینه موفقیت این 
تولیدی  واحدهای  در خصوص  ادامه  در  است.مسرور  آورده  پدید  را  پوشاک  در صنعت  سازمان 
پوشاک در حال احداث منطقه اظهار داشت : در راستای فعال سازی واحدهای راکد، جذب سرمایه 
گذار جدید تولیدی و ایجاد اشتغال مولد، پنج واحد جدید تولید پوشاک با سرمایه گذاری ۲۰۰ 
میلیارد ریال و اشتغازایی بالغ بر ۴۵۰ نفر در شهرک های صنعتی منطقه در حال تجهیز و راه اندازی 

است .
وی با اشاره به رویکرد صادرات محور مجتمع بندری کاسپین و فعال سازی و ایجاد کریدورهای 
جدید ترانزیتی بین المللی که از سوی سازمان متبوع وی در دستور کار قرار گرفته افزود: سازمان 
منطقه آزاد انزلی از حضور سرمایه گذاران جدید در حوزه پوشاک که از توان صادرات به بازارهای 

فرامنطقه ای برخوردار باشند جهت حضور و فعالیت در این منطقه حمایت و استقبال می کند.

صدای اصالحات|

آبگیری ۵ درصدی 
تاالب میقان|  آغاز 

مهاجرت پرندگان با 
شروع بارندگی ها

محیط  حفاظت  مدیرکل 
زیست استان مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
۵ درصد تاالب میقان اراک دارای آب است، گفت: 
با شروع بارندگی ها و سرد شدن عرض های شمالی 

مهاجرت پرندگان به تاالب آغاز می شود.
به گزارش ایلنا، رضا میرزایی در خصوص وضعیت 
مهاجرت  فصل  آستانه  در  اراک  میقان  تاالب  آبی 
پرندگان گفت: آب وارد شده به تاالب میقان حاصل 
بارش های جوی و آب رودخانه های فصلی در منطقه 
تابستان سطح  نباریدن در فصل  به دلیل  است که 
آب تاالب به کمترین میزان خود رسیده و در حال 
حاضر تنها چند چاله کوچک دارای آب است که 
نشان می دهد. در حد ۵ درصد  را  تاالب  آبگیری 

وی با بیان اینکه متاسفانه در سال های اخیر به علت 
خشکسالی های مکرر، بهره برداری شدید از سفره های 
آب زیرزمینی پیرامون تاالب و تغییر کاربری  اراضی 
آب  حجم  ساله  هر  کاهش  شاهد  منطقه،  حاشیه 
هستیم، گفت: سال گذشته و با کاهش میزان بارندگی، 
آب تاالب نسبت به سال ۹۵ تغییر داشت، اگرچه 
قسمت جنوبی تاالب به دلیل ورود پساب تصفیه خانه 
فاضالب اراک دارای ورودی دائمی است، تحت تاثیر 
این پساب تقریبا ۲۵ درصد از کل مساحت تاالب 
در ناحیه جنوب و جنوب شرقی به صورت باتالق 
دائمی و ورودی پساب به تاالب به صورت نیزار 
درآمده است.میرزایی تصریح کرد: قسمت مرکزی 
تاالب میقان که مشتمل در پهنه آبگیری تاالب است 
به دلیل وجود قشر نمکین فاقد پوشش گیاهی است 
و هرساله شاهد تجمع پرندگان مهاجر در این قسمت 
حاشیه  قسمت  در   ۹۶ سال  آتش سوزی  هستیم، 
جنوبی تاالب بوده است که تجمع پرندگان در میان 
نیزارهای بسیار کم گزارش شد و با توجه به ورود 
به قسمت جنوبی، شاهد  دائمی  به صورت  پساب 
رشد پوشش گیاهی یکساله هستیم و این موضوع 
قطعا تاثیری در شرایط مهاجرت پرندگان نخواهد 
به  اراک  میقان  تاالب  اینکه  بر  تاکید  با  داشت.وی 
دلیل واقع شدن در مرکز کشور زیستگاه مناسبی برای 
بسیاری از پرندگان مهاجر و بومی به شمار می رود، 
افزود: با شروع فصل مهاجرت پرندگان و تغییرات 
آب و هوایی و قطعا شاهد حضور چشمگیر پرندگان 
خواهیم بود.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
مرکزی بیان کرد: پرندگان مهاجر از نواحی سردسیر 
شمالی کره زمین به سوی سرزمین های گرمسیری 
جنوب کوچ می کنند و عواملی مانند شرایط جوی و 
تغذیه ای آنها را وادار به مهاجرت خواهد کرد، بعضی 
از پرندگان مانند سسک ها قبل از اینکه شرایط جوی 

نامساعد شود به سمت جنوب رهسپار می شوند.

ستون خبر

صدای اصالحات|

220 کیلومتر از جاده 
های اصفهان فاقد 

سیستم ارتباط مخابراتی 
است

ایران زمین

درخواست برای تردد 
خودروهای وارداتی 

در سراسر استان

ایران زمین
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130کیلوگرم 
پسماند در نذر 

فرهنگی اراک 
جمع آوری شد

سازمان  سرپرست 
 ۱3۰ گفت:  اراک  شهرداری  پسماند  مدیریت 
در  مصرف  بار  یک  ظروف  پسماند  کیلوگرم 
طرح نذر فرهنگی عزاداری های دهه اول محرم 
کالنشهر  این  در  مردمی  های  گروه  همراهی  با 

جمع آوری شده است.
فرهنگی  نذر  پویش  افزود:  عباسی  مرادعلی 
برای  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  روزهای  در 
انجام  اراک  کالنشهر  در  متوالی  سال  چهارمین 
مدیریت  سازمان  همراهی  با  امسال  و  می شود 
پسماند شهرداری و تشکل های مردم نهاد برگزار 

شد.
سطح  مصرف  یک بار  ظروف  کرد:  بیان  وی 
و  تاسوعا  روزهای  در  اراک  شهر  خیابان های 
عاشورای امسال از طریق پنج پایگاه در چهارراه 
دکتر حسابی، خیابان دانشگاه، خیابان امام خمینی 
قرآن  میدان  و  ابیطالب  بن  علی  کوی  )ره(، 

جمع آوری شد.
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست 
اراک اضافه کرد: دستکش و کیسه زباله از طریق 
این پایشگاه ها به عالقه مندان در شرکت در این 
نذر فرهنگی اهدا شد و استقبال مردم نسبت به 

سال های گذشته در این طرح چشمگیر بود.
طرح  این  اجرای  از  هدف  کرد:  عنوان  عباسی 
حمایت  و  شهر  در  پاکیزگی  فرهنگ  توسعه 

نیروهای پاکبان است

نماینده بوشهر در شورای 
عالی استان ها گفت: نرخ امالک در شهرستان بوشهر 
نجومی شده و این مسئله مشکالتی را برای مردم و 
مهاجران به این استان ایجاد کرده است.سیدعلی اکبر 
فاطمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب 
گفت: از زمانی که استان بوشهر به عنوان  منطقه آزاد 
معرفی شد، قیمت امالک این استان به شکل نجومی 
افزایش یافت که با توجه به ظرفیت کمی که در زمینه 
ساخت و ساز در این شهرستان وجود دارد، شرایط 
مهاجرانی  و  عادی  مردم  دانشجوها،  برای  اجاره ها 
که از دیگر نقاط کشور به این استان آمده اند، شرایط 
به  اشاره  با  آورده است.فاطمی  به وجود  را  سختی 
مشکالت به وجود آمده گفت: شب گذشته در این 
این  و  داشتیم  استاندار  آقای  با  خصوص جلسه ای 
موضوع را مطرح کردیم که آینده زندگی مردم بوشهر 
چه خواهد شد که ایشان گفت: طی جلسات که با 
مسئوالن کشوری داشتیم گفته شده که منطقه آزاد شامل 
شهرستان بوشهر نمی شود و خارج از محدوده شهری 
است و مسئوالن کشوری قول مساعد داده اند که این 
محدوده در خارج از شهرستان بوشهر قرار بگیرد که 
تاثیری بر روی امالک مسکونی این شهرستان نداشته 
باشد و انچه که به عنوان منطقه آزاد اعالم شده ۲۶ هزار 
هکتار از زمین های منطقه است.وی به واردات خودرو 
به این استان اشاره کرد و گفت: اگر در استان بوشهر 
هم مانند استان خوزستان واردات خودروی خارجی 
در تمامی استان آزاد باشد که مردم بتوانند در تمامی 

استان تردد کنند.

جاده  از  کیلومتر   ۲۲۰
های  اصفهان فاقد سیستم ارتباط مخابراتی است

اطالعات و  فناوری  ارتباطات و   با حضور وزیر 
شش  افتتاح  و  رونمایی  آیین  اصفهان،  استاندار 
فناوری  و  ارتباطات  حوزه  ای  توسعه  پروژه 
اطالعات اصفهان با سرمایه گذاری ۴۰۵ میلیارد 
اصفهان،   از  ایلنا  گزارش  شد.به  برگزار  تومانی 
محسن مهرعلیزاده در جلسه شورای اداری استان 
و آیین رونمایی از پروژه های مخابرات و پوشش 
تلفن همراه و اینترنت در استان با اشاره به حادثه 
تروریستی اهواز، اظهارداشت: این حادثه ناشی از 
کوچکی و خرد شدن دشمن است چرا که علیرغم 
تهدیدات همیشگی دشمنان، همواره پاسخ دندان 
شکن دریافت کرده است.وی در ادامه به پتانسیل 
های اصفهان در بخش های ارتباطات و فناوری 
اطالعات اشاره کرد و افزود: اصفهان پتانسیل های 
اداری  امکانات  اگر  دارد و  این بخش  زیادی در 
در اختیارش قرار گیرد می تواند خدمات بسیاری 
این  ارائه کند.استانداراصفهان گفت:  به کشور  را 
اقدامات زمینه شکوفا شدن سرمایه های انسانی و 
استعدادهای موجود را فراهم می کند.وی خواستار 
در  تسهیل  و  اجرایی  دستورالعمل  سازی  روان 
استفاده از مراکز IX استان شد و افزود: علیرغم 
بین  الکترونیکی  اتصال  در  مراکز  این  مهم  نقش 
سازمان ها، بهره برداری از خدمات مرکز پیچیده 
اخذ  به  موفق  تاکنون  دستگاهی  هیچ  و  است 

اطالعات نشده است.

ایران زمین
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5ایران زمین
خبرنگار  گزارش  به 
یا  آب  بدون  زندگی  خیلی ها  برای  شاید  ایلنا، 
کمبود آب غیرقابل تصور باشد، اما باید باور کنیم؛ 
شرایط  در  که  هستند  سرزمین  این  در  مردمانی 
نبود  بگوییم،  بهتر  یا  آب  کمبود  با  بسیار سخت 
آب زندگی می کنند. در روستاهای منطقه سیستان 
در استان سیستان و بلوچستان با خانه های خالی 
مواجه می شویم که روزی محل آسایش و آرامش 
دامدار  کشاورز،  منطقه  این  در  که  بود  مردمانی 
و  غبار  و  گرد  دلیل  به  امروز  اما  بودند،  و صیاد 
تن  و  کرده  رها  را  خود  کاشانه  و  خانه  بی آبی 
توابع  از  کهک  روستای  داده اند.در  مهاجرت  به 
شهرستان هیرمند عباس اربابی زاده در مغازه بقالی 
خود نشسته و به انتظار مشتری است. از او درباره 
اهالی این منطقه می پرسم، می گوید: »بیشتر اهالی 
 3۰۰ جا  این  در  رفته اند،  جا  این  از  بخش  این 
خانوار زندگی می کرد که در حال حاضر به نصف 
کوچه  در  که  خانه هایی  دست  با  است.  رسیده 
و  می دهد  نشان  را  دارد  وجود  مغازه اش  مجاور 
می گوید: »اکثر خانه ها خالی شده و صاحبان شان 

به تهران، قزوین، تاکستان و ... رفته اند.«

*بیشتر مردم مبتال به آسم 
هستند

هفته ها  اوقات  »گاهی  می دهد:  ادامه  وی 
می شود که کسی به دلیل طوفان های شن و ماسه 
از خانه خارج نمی شود. طوفان که می شود، شن 
به درون خانه هایمان می آید. بیشتر مردم در اینجا 
مریض هستند و آسم دارند.«این مرد سیستانی با 
تاکید بر اینکه دیگر کسی در داخل روستا نمانده، 
اما  بوده،  صیادی  اینجا  مردم  »شغل  می افزاید: 
سال هاست که با خشک شدن هیرمند همه بیکار 
شده اند، در گذشته هر از چندگاهی که افغانستان 
آب را رها می کرد تا حدودی هامون آب داشت، 
اما االن چند سال است که هیچ آبی نیست و مردم 
همه    دیگر  حاال  بود،  که شغل شان صیادی  اینجا 
بیکار شده اند.«اربابی زاده درباره وضعیت آب در 
فقط  و  نداریم  آب  »شب ها  می گوید:  منطقه  این 
در روز از ساعت ۹ تا ۱۲ آب داریم و بعد از آن 

دیگر آبی وجود ندارد.«با خشک شدن رودخانه و 
طوفان  های گرد و غبار اینجا حاال به شهر مردگان 
آنقدر  اینجا  گذشته  حالی کهدر  در  شده،  تبدیل 
آب بود که ماهی ها تا همین لب ساحل می آمدند.
پرآب  بسیار  دور  سال های  در  هیرمند  رودخانه 
اما در سال های گذشته تنها در ماه هایی از  بوده، 
سال و با ورود آب از افغانستان در این رودخانه 
آب جریان داشته است که طی دو سال گذشته و 
با ممانعت افغانستان از ورد آب به ایران رودخانه 

به طور کامل خشک شده است.

*مردم آواره شهرهای دیگر 
شده اند

که ۵۷ سال سن  منطقه  اهالی  از  دیگر  یکی 
دارد و شغلش صیادی بود، می گوید: »چندسالی 
است که خانه نشین هستم و درآمدی ندارم و تنها 
تمام  است.  یارانه  تومان  هزار   ۴۵ همان  درآمدم 
از  همه  و  زده اند  قفل  و  شده  خالی  خانه ها  این 
اینجا برای کارگری رفته اند. مردم فقط می خواهند 
کاری داشته باشند. همه این جا برای خود صاحب 
شغل و درآمد بودند، اما حاال آواره شهرهای دیگر 

شده و کارگری می کنند.«
ادامه  او هم از گرد و خاک گالیه می کند و 
می دهد: »وقتی گرد و خاک می شود، دیگر هیچ 
کس در خیابان دیده نمی شود، با وجود این باران 
که  است.«ما  نمانده  ما  برای  ُششی  دیگر  ماسه 
که  استانی هم  مسئوالن  نداریم،  انتظاری  از شما 
کاری برای ما نمی کنند، اگر شما می توانید صدای 

ما را به گوش مردم و دولت برسانید. 
منتظرند  و  ندارند  شب  نان  مردم  این  بخدا 
بگیرند. یارانه  تا  برسد  ماه  هر  هفتم  و  بیست  تا 
به کوچه هایی می رویم که روزی زندگی در آنها 
جاری بود و امروز خانه های خالی و خاک گرفته 

تنها نشانه آن هاست؛
 مردی از اهالی منطقه به ما نزدیک می شود و 
می گوید: »ما که از شما انتظاری نداریم، مسئوالن 
اگر شما  نمی کنند،  ما  برای  استانی هم که کاری 
دولت  و  مردم  گوش  به  را  ما  صدای  می توانید 
برسانید. بخدا این مردم نان شب ندارند و منتظرند 
آنها  به  دولت  تا  برسد  ماه  هر  هفتم  و  بیست  تا 

یارانه دهد.«

افغانستان  و  ایران  بین  مرزی  روستاهای  در 
خانواده  های  است،  بدتر  مراتب  به  وضعیت 
پرجمعیت که کمترین آنها ۸ فرزند دارد، در این 
روستاها زندگی می کنند. خشکسالی باعث از بین 
رفتن کشاورزی و دامداری شده و مردم در این 
منطقه اکثرا فاقد شناسنامه هستند. به همین دلیل 
یارانه هم دریافت نمی کنند. حتی تانکر آب هم در 
این مناطق نیامده و مردم با بی آبی و خشکسالی 

روزگار را به سختی سپری می کنند.

تانکر آب رسانی هم اینجا 
نمی آید

چیز  همه  ما  و  بود  دریاچه  اینجا  »قبال 
داشتیم، اما االن هیچ، هیچ نداریم« اینها بخشی از 
صحبت های یکی از زنان روستا از توابع هیرمند 
دارد،  فرزند   ۱۰ و  است  ساله   ۴۲ که  او  است. 
می گوید:  روستا  این  در  زندگی  وضعیت  درباره 

»خشکسالی و بدبختی همه مردم را فراگرفته، ما 
حتی تانکر آب نداریم، هر ۲۰ الی ۲۵ روز یکبار 
با ماشین  برایمان آب می آورند. همه مردم بیکار 
هستند، دام ها هم گرسنه اند و خیلی از آنها تلف 
ساله   ۲۲ بزرگم  پسر  اینکه  بیان  با  شده اند.«وی 
هیچ  ما  »بچه های  می دهد:  ادامه  است،  بیکار  و 
آینده ای ندارند، ما حتی غذا برای خوردن نداریم 
نمی خوریم.  برنج  و  گوشت  و  می گذرد  ماه ها 
تنها روزی یک  غذایمان از امشب تا شب دیگر 
وعده است. نوه ام بیماری شکاف کام دارد و پولی 

برای درمانش نداریم.«
فاقد  به گفته خودشان  این روستا  مردم  اکثر 
پرونده  آنها  همه  برای  البته  هستند،  شناسنامه 
دریافت  یارانه  هیچ کدام  اما  است،  شده  تشکیل 
بیمه  خدمات  از  نمی توانند  حتی  و  نمی کنند 

استفاده کنند.
پیرزنی که به دیوار خانه اش تکیه داده صدایم 
به دلیل  از چشمانم را  می کند و می گوید: »یکی 

آب مروارید از دست داده ام. در دستم هم غده ای 
فاقد  اینکه  دلیل  به  اما  دارم،  است و فشار خون 
ما نمی دهند و  به  بیمه  شناسنامه هستیم، دفترچه 
نمی توانیم از خدمات پزشکی دولتی استفاده کنیم، 
خصوصی  بخش  در  درمان  برای  هم  هزینه ای 

نداریم.«

*ریه های ما پر از خاک است
می گوید:  روستا  این  اهالی  از  دیگر  یکی 
به  هم  هیچ کسی  از خاک شده،  پر  ما  »ریه های 
و  می آیند  گاهی  چند  از  هر  نمی کند،  کمکی  ما 
عکس و فیلمی از ما می گیرند، اما این ها که برای 
ما  برای  کاری  عکس ها  این  از  نمی شود  آب  ما 
از فقر  اوقات خانواده  ها  درست نمی شود. گاهی 
پایین  سنین  در  را  دخترانشان  می شوند،  مجبور 
از  شود.«یکی  کمتر  نان خور  یک  تا  دهند  شوهر 
توابع بخش قرقری در  از  اهالی روستایی مرزی 
منطقه سیستان استان سیستان و بلوچستان نیز از 
و  درمان  و  بهداشت  شغل،  آشامیدنی،  آب  نبود 
می دهد:  ادامه  و  می گوید  روستا  این  در  مدرسه 
»نمی توانیم اجازه بدهیم، بچه ها به مدرسه بروند، 
را  راه  بچه ها  و  است طوفان شود  چراکه ممکن 
گم  کنند. خانه بهداشت هم در این منطقه نیست، 
آن  با  حتی  که  است  یارانه  همان  ما  درآمد  تنها 
نمی توانیم کیسه آرد تهیه کنیم.«وی می افزاید: »از 
از  منطقه  این  در  مردم  اغلب  غبار  شدت گرد و 
می کنند،  سرفه  مدام  و  می برند  رنج  سینه  تنگی 
امان  در  غبار  و  گرد  از  خانه هایمان  در  حتی  ما 

نیستیم.«

اینجا نه آب داریم نه هوا
زهرا ۱۲ ساله است و در کالس پنجم تحصیل 
می کند، او از آرزوهایش می گوید و ادامه می دهد: 
»دوست دارم در آینده معلم شوم«. از او می پرسم 
می خواهی به روستا بازگردی و در همین جا کار 
کنی؛ می گوید: »نه؛ به اینجا برنمی گردم، اینجا گرد 
و خاک است و جز خاک چیزی دیگری نداریم، 

اینجا نه آب است و نه هوا برای چه برگردم.«
مردم  دیگر  و  ما  بچه  و  زن  بین  تفاوتی  چه 
مرز  در  اگر  ما  می کنیم،  دفاع  مرز  از  ما  است. 

نباشیم که مرزی وجود ندارد.

اینجا نه آب داریم نه هوا

خبرنگار استان ها

صدای اصالحات-

 از او می پرسم می خواهی به 
روستا بازگردی و در همین 

جا کار کنی؛ می گوید: »نه؛ به 
اینجا برنمی گردم، اینجا گرد 

و خاک است و جز خاک 
چیزی دیگری نداریم، اینجا 

نه آب است و نه هوا برای چه 
برگردم.«

مردم منطقه سیستان در استان 
سیستان و بلوچستان نه تنها از بی آبی 
رنج می برند، بلکه به دلیل طوفان های 

شن و ماسه که در این منطقه به فراوانی 
رخ می دهد، با مشکالت بسیاری از جمله 

بیماری های تنفسی دست و پنجه نرم 
می کنند.

آگهى تغيير محل شركت الماسيان عرقيجات رى با مسئوليت محدود به شماره 
استناد صورتجلسه مجمع  به  ثبت 2784 و شناسه ملى 10196001782 
: - محل  اتخاذ شد  العاده مورخ 1395,01,28 تصميمات ذيل  عمومى فوق 
آقايى  مال  شهيد  صنعتى  شهرك   - آباد  جواد   - ورامين  آدرس  به  شركت 
كدپستى  رى  عرقيجات  الماسيان  شركت  سبزى  نوين  شركت  جنب  دو  فاز 
 . ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد  و  يافت  انتقال   3388155980
تجارى  غير  وموسسات  ها  شركت  ثبت  اداره  سرپرست  تبار  قلى  اله  حجت 

شهرستانهاى استان تهران 1
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(254531) ورامين  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

شماره  به  محدود  مسئوليت  با  چكاد  سازان  رهاورد  شركت  تغييرات  آگهى 
ثبت 452142 و شناسه ملى 14003963138 به استناد صورتجلسه مجمع 
فرزانه   : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات  مورخ 1395,08,11  العاده  فوق  عمومى 
قرايلو به شماره ملى 0061134661 با دريافت كل سهم الشركه خود به 
زهرا  گرديد.  خارج  شركاء  ازرديف  شركت،  ازصندوق  ريال  مبلغ500000 
قرايلو به شماره ملى 0061179280 با دريافت كل سهم الشركه خود به مبلغ 
500000 ريال ازصندوق شركت، ازرديف شركاء خارج گرديد.على بوستان 
فرد به شماره ملى 0041531981 با دريافت كل سهم الشركه خود به مبلغ 
امانى  ازرديف شركاء خارج گرديد. جالل  500000 ريال ازصندوق شركت، 
با دريافت كل سهم الشركه  اصالن زنجانى به شماره ملى 4284756974 
خود به مبلغ 500000 ريال ازصندوق شركت، ازرديف شركاء خارج گرديد.

مهدى غفارپور خواجه بالغ به شماره ملى 1620208091 با دريافت كل سهم 
الشركه خود به مبلغ 500000 ريال ازصندوق شركت، ازرديف شركاء خارج 
گرديد.درنتيجه سرمايه شركت ازمبلغ 5000000 ريال به 2500000 ريال 
كاهش يافت وماده مربوطه دراساسنامه تغييرواصالح گرديد. پس ازكاهش 
سرمايه ميزان سهم الشركه هريك ازشركاء بشرح زيرمى باشد: مونا ترخانى 
به شماره ملى 0075083833 دارنده مبلغ 2470000 ريال سهم الشركه 
كيومرث پرتوى به شماره ملى 0066475244 دارنده مبلغ 30000 ريال 

سهم الشركه3
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (254532)

شماره  به  محدود  مسئوليت  با  چكاد  سازان  رهاورد  شركت  تغييرات  آگهى 
ثبت 452142 و شناسه ملى 14003963138 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1395,10,01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
آقاى فرشاد فيضى خارج ازشركاء و خانم مونا ترخانى به عنوان اعضاى هيئت 
مديره تاتاريخ 97,06,01 انتخاب و به شرح ذيل تعيين سمت شدند: خانم 
مونا ترخانى كدملى 0075083833بسمت رئيس هيئت مديره وآقاى فرشاد 
فيضى ك.م 0068095465 بسمت مدير عامل و عضو هيئت مديره(خارج 

ازشركاء) تعيين شدند. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (254533)

شماره  به  خاص  سهامى  پاسارگاد  درمان  پارس  شركت  تغييرات  آگهى 
صورتجلسه  استناد  به   10103977202 ملى  شناسه  و   351199 ثبت 
اتخاذ  ذيل  تصميمات   1397,04,29 مورخ  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع 
حسين   -  0061840874 ملى  شماره  به  يزدى  نظر  نيك  مهدى   : شد 
امامى  زاده  احمد  رضا  محمد   -  0057816824 ملى  شماره  به  شكرريز 
براى  مديره  هيئت  اعضاى  سمت  به   0063020742 ملى  شماره  به 
. سعيد خواجوند صالحانى به شماره ملى  انتخاب گرديدند  مدت دو سال 
ملى  شماره  به  حبيبى  فاطمه  و  اصلى  بازرس  عنوان  به   0016880781
مالى  يكسال  مدت  براى  البدل  على  بازرس  عنوان  به   0065583116
 1396 به سال  منتهى  زيان  و  و حساب سود  ترازنامه  گرديدند.  انتخاب 

به تصويب رسيد .2
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (254534)

آگهى تغييرات شركت مهاب صنعت پارس با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102437722 ملى  شناسه  و   202052
روژان   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,11,05 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
قربان پور اكبر آبادى شماره ملى 0250780289 با پرداخت مبلغ 100000 
ريال بصندوق شركت در رديف شركاء قرارگرفت در نتيجه سرمايه شركت از 
مبلغ 15000000000 يال به مبلغ 15000100000 ريال افزايش يافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. ليست صاحبان سهم الشركه بعد از 
افزايش به شرح ذيل مى باشد: حسن قربان پور اكبرآبادى به شماره ملى 
2722230968دارنده مبلغ14999900000 غفور قربان پور اكبرآبادى به 
شماره ملى 2720843997 دارنده مبلغ 100000 و روژان قربان پور اكبر 
آبادى به شماره ملى 0250780259 دارنده مبلغ 100000 سهم الشركه 
هيئت مديره شركت مركب از 2 الى 10 نفر خواهد بود و ماده مربوطه در 

اساسنامه بدين شرح اصالح گرديد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (254535)

آگهى تغييرات شركت كارتن تيام گستر آريان سهامى خاص به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10100176111 ملى  شناسه  و   347274
محل   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,05,01 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
شركت در واحد ثبتى تهران به نشانى : تهران ، سه راه امين حضور، خيابان 
، پالك 20 طبقه دوم واحد شرقى كدپستى  ، بن بست مستوفى  امير كبير 

1157919347 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (254536)

آگهى تغييرات شركت مهندسى پترو صنعت طلوع با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 433360 و شناسه ملى 14003219379 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1396,04,10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى حميد 
اشرف پور بشماره ملى 2572150360 با پرداخت مبلغى بصندوق شركت 
، سهم الشركه خود را به مبلغ 699990000 ريال افزايش داد . - سرمايه 
شركت از مبلغ 1000000 ريال به مبلغ 700000000 ريال افزايش يافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. ليست شركاء و ميزان سهم الشركه 
هر يك از آنان پس از افزايش سرمايه : - آقاى حميد اشرف پور بشماره ملى 
2572150360داراى مبلغ 699990000 ريال -آقاى حامد دهقان بشماره 

ملى 1160112304 داراى مبلغ 10000 ريال 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (254537)

محدود  مسئوليت  با  شفق  پارسيان  سازه  اميران  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به   10320392173 ملى  شناسه  و   388973 ثبت  شماره  به 
 1397,06,12 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم مينا مرادى نيا به كد ملى0011032561 و 
آقاى ايمان سپاسى آشتيانى به كد ملى 0075129361 و آقاى اصالن منعم 
به كد ملى0069269637 به عنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت نامحدود 

انتخاب گرديدند. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (254538)

محدود  مسئوليت  با  شفق  پارسيان  سازه  اميران  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به   10320392173 ملى  شناسه  و   388973 ثبت  شماره  به 
شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1397,06,12 مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه 
: خانم مينا مرادى نيا به كد ملى 0011032561 به سمت رئيس هيئت 
مديره و آقاى ايمان سپاسى آشتيانى به كد ملى 0075129361 به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره و آقاى اصالن منعم به كد ملى 0069269637 
و  اوراق  كليه  تعيين گرديدند.  و عضو هيئت مديره  عامل  به سمت مدير 
اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك – سفته – برات –قراردادها 
و عقود اسالمى با امضاى رئيس هيئت مديره منفردا“ همراه با مهر شركت 

معتبر است. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (254539)

يوسفى  پروين  آقاى,خانم  خواهان  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
قشالق  تازه  محمدى  خان  مريم  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  طرنابى 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به 
حل  شوراى  هفت  و  بيست  شماره  مجتمع   2605 شعبه   9709981260500175
تعيين   10:45 ساعت   1397,08,21 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  شهر  اختالف 
علت  به  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,72069  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  هفت  و  بيست  شماره  مجتمع   2605

آقاى رضا عقيل محتشم فرزند  به  و دادخواست و ضمائم  ابالغ وقت رسيدگى  آگهى   
محمد خواهان آقاى,خانم شركت مخابرات استان تهران دادخواستى به طرفيت خوانده 
آقاى,خانم رضا عقيل محتشم فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709981263000301 شعبه 2630 مجتمع شماره 
بيست و هفت شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,20 
ساعت 16:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,72068  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  هفت  و  بيست  شماره  مجتمع   2630

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيدابوالفضل سرابى فرزند 
طرفيت  به  دادخواستى  تهران  استان  مخابرات  شركت  آقاى,خانم  خواهان  سيدمحمود 
خوانده آقاى,خانم سيدابوالفضل سرابى فرزند سيدمحمود به خواسته مطالبه وجه مطرح 
شعبه   9709981263000294 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه 
2630 مجتمع شماره بيست و هفت شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397,08,20 ساعت 15:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,72066  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  هفت  و  بيست  شماره  مجتمع   2630

 تاريخ رسيدگى, 97,06,07 شماره پرونده, 970096,1,97 شماره دادنامه, 970854 
مورخ 97,6,12 مرجع رسيدگى, شعبه اول مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهر 
سند  تنظيم  به  الزام  خواسته,  اسمعيلى  محسن  خوانده,  ياقوتى  بابك  خواهان,  تهران 
خواهان  گردشكار,  دادرسى  مطالبه هزينه  و  به شماره (09121392509)  خط همراه 
به  ارجاع  از  پس  كه  داشته  تقديم  خوانده  طرفيت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستى 
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه بتصدى 
امضاء كننده زير تشكيل است با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى قاضى شورا در 
به  الزام  به خواسته  به طرفيت محسن اسمعيلى  ياقوتى  بابك  خصوص دعوى خواهان 
تنظيم رسمى سند خط همراه به شماره (09121392509) و مطالبه هزينه دادرسى 
به اين شرح كه خواهان برابر دادخواست تقديمى و با استناد به يك فقره مبايعه نامه 
عادى عنوان داشت خط مذكور را از فردى با هويت حسين حاجى خليلى خريدارى كرده 
حال با توجه به سوابق واگذارى و وكالتنامه هاى واگذارى ايادى قبل و مالكيت رسمى 
خوانده خواستار صدور حكم به خواسته مذكور مى باشد خوانده نيز على رغم ابالغ به نحو 
نشر آگهى از حضور در جلسه دادرسى خوددارى و اليحه اى ارسال نداشت لذ با توجه 
به شرح فوق و مستندات ابرازى و با جلب نظر مشورتى اعضاء شورا دعوى خواهان را 
در خصوص اصل خواسته ثابت تشخيص و مستندا به ماده 9 قانون شوراى حل اختالف 
و ماده 219 و 220 قانون مدنى حكم به محكوميت خوانده به حضور در دفتر خدمات 
مشتركين همراه و انتقال رسمى خط (09121392509) به نام خواهان صادر و اعالم 
مى دارد و در خصوص خواسته خواهان دال بر مطالبه هزينه دادرسى با توجه به اقدام 
به خريد از ثالث و توجه پرداخت هزينه به فروشنده مستندا به بند 4 ماده 84 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر 
و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همين شعبه و پس از انقضاء مدت مذكور ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم حقوقى تهران مى باشد 
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  شماره  مجتمع   1 شعبه  قاضى   110,72065  

به  محدود  مسئوليت  با  شفق  پارسيان  سازه  اميران  شركت  تغييرات  آگهى 
شماره ثبت 388973 و شناسه ملى 10320392173 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397,06,14 تصميمات ذيل اتخاذ شد : نام 
ليان  نمايشگاهى مهر  به رويدادهاى  پارسيان شفق  اميران سازه  از  شركت 

تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (254540)

محدود  مسئوليت  با  شفق  پارسيان  سازه  اميران  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به   10320392173 ملى  شناسه  و   388973 ثبت  شماره  به 
ذيل  تصميمات   1397,06,11 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
اتخاذ شد : آقاى على محتشم اميرى به كد ملى 0062685260 با دريافت 
مبلغ 90000000 ريال معادل كليه سهم الشركه خود از صندوق شركت 
 0062794256 ملى  كد  به  اميرى  محتشم  مريم  گرديد.  خارج  شركت  از 
از  خود  الشركه  سهم  كليه  معادل  رريال   5000000 مبلغ  دريافت  با 
ملى  به كد  ثانى  الهى  نعمت  از شركت خارج گرديد. زينب  صندوق شركت 
2279359537 با دريافت مبلغ 5000000 ريال معادل كليه سهم الشركه 
خود از صندوق شركت از شركت خارج گرديد. در نتيجه سرمايه شركت از 
و  يافت  كاهش  1000000000ريال  مبلغ  به  1100000000ريال  مبلغ 
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد . اسامى وميزان سهم 
الشركه هريك ازشركا پس ازكاهش سرمايه : مينا مرادى نيا به شماره ملى 
سپاسى  ايمان  الشركه  سهم  ريال  دارنده700000000   0011032561
آشتيانى به شماره ملى 0075129361 دارنده 280000000 ريال سهم 
الشركه اصالن منعم به شماره ملى 0069269637 دارنده 20000000 

ريال سهم الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (254541)

به  محدود  مسئوليت  با  شفق  پارسيان  سازه  اميران  شركت  تغييرات  آگهى 
شماره ثبت 388973 و شناسه ملى 10320392173 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397,06,10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : مينا 
مرادى نيا به كد ملى 0011032561 با پرداخت مبلغ 700000000 ريال 
به صندوق شركت در رديف شركاء قرار گرفت .ايمان سپاسى آشتيانى به كد 
ملى0075129361 با پرداخت مبلغ280000000 ريال به صندوق شركت 
با  ملى0069269637  كد  منعم  اصالن  آقاى  گرفت.  قرار  رديف شركاء  در 
قرار  شركاء  رديف  در  شركت  صندوق  به  ريال  مبلغ20000000  پرداخت 
مبلغ  به  ريال   100000000 مبلغ  از  شركت  سرمايه  نتيجه  در  گرفت. 
1100000000ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح گرديد. وميزان سهم الشركه هريك ازشركا پس ازافزايش سرمايه 
به شماره ملى 0062685260 دارنده 90000000  اميرى  : على محتشم 
 0062794256 ملى  شماره  به  اميرى  محتشم  مريم  الشركه  سهم  ريال 
دارنده 5000000 ريال سهم الشركه زينب نعمت الهى ثانى به شماره ملى 
به  نيا  مرادى  مينا  الشركه  ريال سهم  دارنده 5000000   2279359537
شماره ملى 0011032561 دارنده700000000 ريال سهم الشركه ايمان 
 280000000 دارنده   0075129361 ملى  شماره  به  آشتيانى  سپاسى 
دارنده   0069269637 ملى  شماره  به  منعم  اصالن  الشركه  سهم  ريال 

20000000 ريال سهم الشركه2
  سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (254542)

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم كيومرث دولتيارى فرزند 
رمضان خواهان آقاى,خانم على دريائى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى,خانم كيومرث 
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  دولتيارى 
كالسه 9709981051000345 شعبه 510 مجتمع شماره يازده شوراى حل اختالف 
شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,30 ساعت 15:30 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول     110/72070  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  يازده  شماره  مجتمع   510
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اجتماعی خبرنگار 

خبرنگار اجتماعی

انتقاد از سکوت 
سازمانهای حقوق 

بشری در قبال 
حادثه تروریستی 

اهواز

متن بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت حادثه تروریستی اهواز به 
این شرح است:ستاد حقوق بشر اقدام جنایتکارانه و تروریستی در مراسم 
رژه نیروهای مسلح را در سالروز آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس 
محکوم می نماید و انتظار دارد همه نهادها و مسئولین حقوق بشری 
کشورها و بین الملی با موضوع تروریسم برخورد صادقانه و قاطعانه 
داشته باشند.مرتکبین این حادثه تروریستی که بر اساس اطالعات واصله 
تاکنون موجب شهادت ۲۶ نفر و مجروحیت ۶۰ نفر از افراد نظامی و 
غیرنظامی، کودکان و زنان گردیده است، متأسفانه دارای وابستگی ها و 
حمایت های غیرقابل انکار به مدعیان دروغگو و ریاکار دفاع از حقوق 
بشر می باشند.جمهوری اسالمی ایران بارها بر مسأله ضرورت برخورد 
جّدی با تروریسم تأکید کرده و یکی از موفق ترین کشورهای جهان در 
این زمینه است و همواره با تروریسم مبارزه نموده و خواهد نمود و انتظار 
دارد همه نهادهای حقوق بشری و مسئولین سیاسی کشورها با موضوع 
تروریسم با جدیّت و بدون هرگونه اغماضی برخورد نمایند.امروز، 
شاهد جنایتی هستیم که توسط عواملی انجام شده است که متأسفانه 
در گزارش ها و مکاتبات نهادهای بین المللی تحت عنوان »مدافعان 
حقوق بشر« مورد حمایت قرار گرفته اند.بدیهی است اگر موازین حقوق 
بشری بدون تبعیض، سیاست بازی و استفاده ابزاری مورد توّجه و عمل 
قرار می گرفت ما شاهد چنین جنایتی نبودیم، با وصف مذکور همه 
مسئولین نهادهای بین المللی حقوق بشری باید شرمگین باشند و از 
استاندارد دوگانه و تبعیض آمیز در حقوق بشر دست بردارند.جمهوری 
اسالمی ایران در پاسخ های مستدل و مستند خود به ادعاهای مطروحه 
در پیش نویس های گزارش دبیرکل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق 
بشر در ایران در ادوار مختلف، پیرامون وضعیت پرونده مرتکبین اقدامات 
تروریستی پاسخگویی نموده و مقامات مذکور و رویه داران ویژه را از 
حمایت نادرست از آنان بر حذر داشته است که به عنوان نمونه به طور 
خالصه به برخی از آن ها اشاره می گردد:-۱دبیرکل سازمان ملل متحد 
در پیش نویس گزارش برای ارائه به هفتاد و دومین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در قسمت اخیر بند ۶۸ عبارت »جامعه اعراب 
اهوازی« را به کار برده که در پاسخ به آن آوردیم: »الزم به یادآوری است 

چنانکه در گذشته هم تذکر داده شد به کار بردن عبارت اعراب اهوازی 
برای مردم استان خوزستان غیرمنطبق با تقسیمات کشوری و هم سو با 
اهداف تجزیه طلبانه می باشد و مطابق آئین کار موجود الزم است در 
مکاتبات رویّه های ویژه از عناوین رسمی و تقسیمات کشوری تبعیّت 
شود.«-۲گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در پیش نویس 
گزارش برای ارائه به هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در بند ۱۰۲ به عنوان مجعول و توطئه آمیزی مانند عرب های 
اهوازی اشاره نموده و سعی کرده است از متهمان فعالیت های تروریستی 
با پوشش های مختلف دفاع کند که در این زمینه پاسخ روشن و قاطع 
داده شده است.-۳دبیرکل سازمان ملل متحد در پیش نویس گزارش 
برای ارائه به هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند 
۵۷ عبارت Ahwazi Uprising را به کار برده که اقدام شرم آوری 
در جهت حمایت از تروریسم بوده و خالف آئین کار در گزارش های 
بین المللی است.-۴گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در پیش 
نویس گزارش برای ارائه به هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در بند ۶۸ به بازداشت فردی از شهروندان خوزستان اشاره نمود که 
ادعائی از اساس مجعول بوده و صرفاً جهت تحریک به آشوب و تشویق 
اقدامات خشونت بار باید محسوب گردد. البته در پاسخ به طور صریح 
آوردیم: در جمهوری اسالمی ایران هرگونه بازداشت افراد بر اساس 
قانون و بدون توّجه به عناصری مانند قومیّت، مذهب، گرایش افراد و 
نظایر این انجام می شود. درخصوص فرد مورد اشاره در این بند نیز چنانکه 
ارائه می شود مطلقاً بازداشتی صورت نگرفته است و الزم است این اّدعا 
حذف گردد.-۵دبیرکل سازمان ملل متحد در پیش نویس گزارش برای 
ارائه به شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند 
۴۳ افرادی را تحت عنوان »فّعالین قوم عرب و یا بلوچ و یا کرد« معرفی 
نموده است که در پاسخ به طور خالصه آوردیم: »جامعه ایرانی جامعه 
ای چند قومی با آمیختگی های کهن فرهنگی و مذهبی است به همین 
جهت در ایران قومیت ها وجود دارند ولی اطالق عنوان اقلیت به اقوام 
غیر منطبق با این پیشینه است... جای تأسف است که علی رغم اطالع 
رسانی های مکّرر مجدداً در پیش نویس حاضر تروریست هایی که 
مرتکب کشتن افراد بی گناه و انفجار در اماکن عمومی و خطوط نفت و 
گاز، حمل سالح و مواد منفجره، آدم ربایی و ... شده اند به عنوان فّعالین 

قوم عرب و یا بلوچ و یا کرد معرفی شده اند.

ستاد حقوق بشر

نشست خبری برنامه تلویزیونی »بدون 
توقف« با حضور محمدرضا نجارزاده کارگردان و تهیه کننده، مهدی 
خانعلیزاده سردبیر برنامه و محمدعلی شفیعی مجری برنامه برگزار 
شد.به گزارش ..، نشست رسانه ای نقد و بررسی برنامه تلویزیونی 
»بدون توقف« که این روز ها روی آنتن شبکه سم سیما میرود با 

حضور عوامل این برنامه برگزار شد.
در این نشست خبری مهدی خانعلی زاده، سردبیر برنامه تلویزیونی 
»بدون توقف« گفت: در ابتدا می خواهم خیلی کوتاه درباره مطلبی که 
علیه برنامه بدون توقف در یک رسانه منتشر شد، صحبت کنم بحث 

این بوده که چرا این برنامه در کافه ضبط شده که پاسخ 
این است که ما دقیقا می خواستیم این برنامه در کافه 
برگزار شود، چون مردم حرف های خود را در تاکسی، 
دانشگاه و کافه می زنند اگرچه ممکن است حرف های 

آن ها هم اشتباه باشد.
وی افزود: قرار ما این بود تا حرف هایی را که مردم در 
تاکسی، دانشگاه و کافه با هم می زنند در قالب برنامه 
تلویزیونی »بدون توقف« اجرا کنیم و در این زمینه 
رسانه ملی جسارت پیدا کرد تا حرف های مردم در 
برنامه بدون توقف و در فضای کافه زده شود البته قرار 
هم نبود که جوابی به این حرف ها بدهیم فقط قرار ما 
این بود که مردم حرف های خود را بزنند و در کنار آن 
افراد متخصص نیز حرف خود را بیان کنند.خانعلی زاده 
با بیان اینکه ما در برنامه تلویزیونی »بدون توقف« سعی 
کردیم تا باالی ۹۵ درصد شبیه سازی و عینی سازی 
گفتگو هایی را که مردم در هر سطح و گفتمانی که با 

هم دارند پیاده کنیم، تصریح کرد: ما سعی کردیم که این برنامه کالس 
درس نباشد و در قالب گفتگو اجرا شود و کار رسانه هم همین است 
در واقع ما روی موضوعات فکر کردیم و سعی مان بر این بود که 
کارشناس و مخاطب جدای از هم نباشند و کار به گونه ای پیش 
می رود که یک جمعی با هم صحبت کنند.سردبیر برنامه تلویزیونی 
»بدون توقف« افزود: در بخش جدید برنامه بدون توقف قرار است 
عملکرد مسئوالن مورد بررسی قرار گیرد و مسئوالن نیز باید نسبت 
به عملکرد خود پاسخ بدهند.وی با بیان اینکه سری جدید برنامه 
»بدون توقف« در کافه ضبط می شود، تصریح کرد: به عنوان نماینده 
بخش محتوایی برنامه تلویزیونی بدون توقف اعالم می کنم که هیچ 
بخش و حرف هایی که در برنامه مطرح شده اند به دلیل خط قرمز ها 
حذف نشده است.محمدرضا نجارزاده، کارگردان و تهیه کننده برنامه 
تلویزیونی بدون توقف نیز در این نشست خبری گفت: هدف از 
تولید این برنامه بررسی شبهات روز جامعه است و، چون شبکه سه 
سیما شبکه جوان است هدف ما این بود که به خیلی از حرف هایی 

که در بین مردم مطرح می شود و رسانه های بیگانه به آن ها می پردازند، 
اما رسانه ملی از کنار آن می گذرد، بپردازیم.

وی با بیان اینکه زمان پخش این برنامه از شبکه چهار و نسیم با ما 
تماس گرفتند و گفتند که چه طور این برنامه را روی آنتن برده اید، 
تصریح کرد: در واقع ما در این برنامه معیار استاندارد های پوششی 
و معیار های چالشی و خط قرمز ها را کنار گذاشتیم به گونه ای که 
در بخشی از این برنامه به نقد عملکرد فرهنگی و اقتصادی دولت 
خاتمی، نقد عملکرد فرهنگی دولت هاشمی، فساد اقتصادی در 
دولت احمدی نژاد بحث شد و حتی برخی به دفاع از میرحسین 

موسوی پرداختند، در هر حال این برنامه تلویزیونی با حمایت های 
فروغی، مدیر شبکه سه روی آنتن رفت و می توانیم بگوییم در این 
برنامه سانسور نداشته ایم اگرچه ممکن است در بخش هایی که به 
محتوا لطمه وارد نشده باشد حذفیاتی داشته ایم و این حذف به 
معنای سانسور نیست.نجارزاده با بیان اینکه برنامه »بدون توقف« تغییر 
روندی در برنامه سازی شبکه سوم سیما بود و ما خط قرمز هایی را 
که در صدا و سیما وجود داشت در قالب این برنامه شکستیم، تصریح 
کرد: این برنامه به معنای تغییر در رویه صدا و سیما نیست، ولی تغییر 
در رویه شبکه سه است، در هر حال به نظر ما خیلی از افرادی که 
تلویزیون نمی بینند این برنامه را مشاهده می کردند به عنوان نمونه 
حجت االسالم سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته اند که 
برنامه را دیدند و علی مطهری نیز ضمن تشکر گفته است که برنامه 
خیلی خوب است همچنین در بین هنرمندان نیز برنامه بدون توقف 
بازتاب خوبی داشته به گونه ای که احسان علیخانی در گفتگویی که با 
هم داشتیم و بیش از یک ساعت طول کشید از این برنامه تمجید کرد.

کارگردان و تهیه کننده برنامه تلویزیونی بدون توقف با اشاره به اینکه 
ما در »بدون توقف« به دنبال اقناع کردن مخاطب در بحث حجاب 
و عفاف نبوده ایم بلکه به دنبال طرح مسائلی هستیم که در بین 
مردم مطرح می شوند، اظهار کرد: در مورد مهمان های برنامه نیز سراغ 
افرادی رفتیم که در مورد موضوعات نقد داشتند اگرچه خیلی ها قبول 
نکردند تا در بدون توقف حضور پیدا کنند مثال فعاالن توئیتری از 
جمله کسانی بودند که سراغ آن ها رفتیم در هر حال براساس فراخوان 
عمومی که داده شده تا همه مردم ایران که در مورد مسائل مورد نظر 

شبهه دارند در برنامه شرکت کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون در برنامه بدون توقف وارد حوزه 
شبهات اندیشه ای جوانان شده ایم و االن می خواهیم 
وارد شبهات عملکردی نظام شویم اگرچه به شبهات 
اندیشه ای هم خواهیم پرداخت، تصریح کرد: در سری 
آقای  اژه ای،  االسالم  حجت  از  توقف  بدون  جدید 
کدخدایی و محسن رضایی دعوت شده تا در مورد 
شبهات موجود در خصوص قوه قضائیه، شورای نگهبان 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح بدهند البته 
به سراغ افراد حاکمیتی و نمایندگان مجلس از جمله 
آقای پزشکیان نیز رفته ایم و به سراغ سپاه هم خواهیم 
رفت.نجارزاده با اشاره به اینکه در سری جدید برنامه 
بدون توقف به وقایع تاریخی مانند فتنه ۷۸ و فتنه ۸۸ 
و اعدام های سال ۶۷ نیز خواهیم پرداخت، تصریح 
کرد: با توجه به استقبال مردم از برنامه بدون توقف و 
تماس هایی که با شبکه سه سیما داشته اند قرار است 
که سری جدید این برنامه هر روز از ساعت هفت و 
نیم پخش شود.کارگردان و تهیه کننده برنامه تلویزیونی بدون توقف 
تاکید کرد: در هر حال موضوعی نبوده که خط قرمز باشد و برای 
پرداختن به آن به ما اجازه ندهند. در هر حال آقای فروغی، مدیر 
شبکه می خواهد به این موضوعات بپردازد و هیچ خط قرمزی را 
هم تعیین نکرده اند.همچنین محمدعلی شفیعی، مجری برنامه بدون 
توقف نیز در این نشست خبری گفت: نیت ما این است که برنامه 
بدون توقف به مانند کرسی های آزاداندیشی باشد و به طور واقعی 
آن را اجرا کنیم.وی با بیان اینکه هدف ما مطرح کردن شبهات فکری 
جوانان در برنامه بدون توقف بوده و در سری جدید نیز به شبهات 
اجرایی و ساختاری کشور خواهیم پرداخت، افزود: البته بحث ما فقط 
دولت نیست و در سری جدید همه بخش های حاکمیتی را برای 

پاسخگویی دعوت می کنیم.
به موضوعاتی در  برنامه بدون توقف  تاکنون در  افزود:  شفیعی 
خصوص فساد اقتصادی، عفاف و حجاب و ساختار آموزش و 

رابطه ایران و آمریکا پرداخته شد.

»بدون توقف« با حمایت مدیر 
شبکه سه سانسور نداشت

صدای اصالحات-

نشست خبری برنامه بدون توقف

گزارش 
روز

چهره

پورسیدآقایی 
درخصوص 
عدم توزیع 
طرح ترافیک 
خبرنگاران 
پاسخگو نیست

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بنده در تاریخ ۶ تیر ماه طی تذکری 
خواستار شفافیت درباره نحوه توزیع طرح ترافیک خبرنگاران شدم گفت: تا به امروز هنوز پاسخی 

از معاون شهردار به بنده نرسیده است.
حجت نظری در جریان هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: ابتدا الزم می دانم از 

اقدامات تمام دستگاه ها نیروی انتظامی، شهرداری تهران و ... 
در آغاز سال تحصیلی جدید قدردانی کنم. اما مسئله ای که امسال با مشکالتی زیادی در رابطه با آن 
مواجه هستیم بحث ساماندهی سرویس های مدارس و استفاده از خودروهای مجاز است که الزم 

است با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: تذکر بنده در مورد طرح های ترافیک خبرنگاران است، بنده در تاریخ ۶ تیر ماه امسال 

طی تذکری خواستار شفافیت درباره نحوه توزیع طرح ترافیک خبرنگاران و عکاسان خبری شدم.
که شهرداری  آیین نامه ای  برخالف  تهران  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  معاونت حمل  متاسفانه  اما   
ملزم به اعالم اسامی خبرنگاران دریافت کننده طرح ترافیک به همراه نام رسانه ای که در آن فعالیت 

می کنند کرده است.
 صرفا اقدام به اعالم اسامی خبرنگاران کرد که همین اقدام موجب اعتراض جمعی از خبرنگاران در 
فضای مجازی شد و توضیحات بعدی در مورد عدم انتشار اسامی رسانه ها از سوی معاونت حمل 

و نقل ترافیک اعالم شد که قانع کننده نبود.
عضو شورای شهر تهران گفت: بنده بر حسب وظیفه در صفحه شخصی خود از تمام خبرنگارانی 
که شرایط استفاده از این طرح را داشته اما نامشان در فهرست اعالم شده از سوی معاونت حمل و 
نقل و ترافیک برای طرح ترافیک نبود خواستم تا مدارک و مستندات خود را برای پیگیری به این 

جانب تحویل دهند.
وی افزود: بنده پس از دریافت این مدارک تمام آنها را حدود ۲ ماه پیش به پورسیدآقایی معاون 
حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تحویل دادم اما متاسفانه تاکنون جوابی از این معاونت به بنده 

و خبرنگاران مذکور داده نشده است.
رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران تصریح کرد: ممکن است در این میان گفته شود که تعداد 
امکان صدور طرح ترافیک جدید  مشخصی سهمیه برای خبرنگاران در نظر گرفته شده و امسال 

برای آنها وجود ندارد.
 اما سوال اینجاست که پس تکلیف آن چند مجوزی که معاونت ابطالشان را اعالم کرد چه شد؟ 
استفاده  به خبرنگاران و عکاسان خبری واجب شرایط  برای صدور مجوز  تعداد  از همین  و چرا 

نشده است؟
معاونت   ۹۷ سال  از  ماه   ۶ تقریبا  گذشت  به  توجه  با  است  الزم  بنابراین  گفت:  پایان  در  نظری 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نسبت به این موضوع رسیدگی و بررسی مدارک سریع تر 

تصمیم گیری کند.
این عضو شورای شهر تهران اعالم کرد:  تا به امروز هنوز پاسخی از معاون شهردار به بنده نرسیده 

است.

صدای اصالحات|

چهره

 20 هزار 
فارغ التحصیل 
پرستاری بیکار 
داریم

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به اجرای طرح های پرستارستیز و بی نصیب 
ماندن مردم و پرستاران از بودجه های نظام سالمت گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار فارغ التحصیل پرستاری بیکار در 

کشور داریم.
به گزارش خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس، محمد شریفی مقدم در حاشیه کنگره عادی و فوق العاده خانه پرستار 
اظهار داشت: برگزاری مجمع عمومی خانه پرستار با حضور حداقل ۳۰۰ نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی 
از استانهای کشور، انجام انتخابات شورای مرکزی و بازرسین در مجمع عمومی، اصالح مرامنامه و اساسنامه مطابق 
قانون و تصویب در مجمع عمومی، همچنین ارائه اسناد تأسیس دفاتر مطابق ماده ۶ قانون از اهداف برگزاری کنگره 

امروز خانه پرستار است. 
وی افزود: در جامعه ای که یکسری از مسائل و مشکالت به وقوع می پیوندد و در واقع معیارهای مبهم، عدم شفافیت، 
تصمیم گیری نامشخص و رقابت نابرابر داشته باشند، فعالیت برخی از تشکل ها همچون خانه پرستار در چارچوب 

قوانین کمک به رفع این مسائل می کند. 
قائم مقام سازمان نظام پرستاری ادامه داد: نظام سالمت بیش از هزاران میلیارد تومان منابع به سمت آن هدایت می شود 
و طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، بهداشت و درمان باید برای مردم رایگان باشد و بر همین اساس دولت و مجلس نیز 

برای نظام سالمت بودجه تصویب می کنند. 
شریفی مقدم اضافه کرد: علی رغم ورود این همه منابع در قالب بودجه به نظام سالمت، گاهی مردم از حداقل خدمات 

نیز برخوردار نیستند و عدم توجه به گروه هایی همچون پرستاری سبب آسیب به بیماران می شود. 
وی با اشاره به بحرانی شدن شرایط پرستاری کشور، گفت: منفعت طلبی و تسلط گروهی بر وزارت بهداشت و 

حاشیه سازی آنها سبب آسیب به مردم می شود که توجه به این موضوع حائز اهمیت است. 
شریفی مقدم اعالم کرد: کشور ما از لحاظ استاندارد نیروی انسانی در حوزه پرستاری عقب مانده و در کشورهای 
اروپایی به ازای هر یک هزار نفر، بیش از ده هزار نفر کادر پرستاری درنظر گرفته شده است. در کشورهایی همچون 
ارمنستان و گرجستان نیز ۶ نفر به ازای هر یک هزار نفر است، ولی در ایران این رقم ۱.۵ نفر کادر پرستاری به ازای 

هر یک هزار نفر درنظر گرفته شده است. 
دبیرکل خانه پرستار با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت به بهانه کمبود نیروی انسانی در حوزه پرستاری، طرح های 
پرستارستیز را اجرا می کند، گفت: طرح بهیاران یکساله یا کارشناسی مراقبت بهداشت از جمله این طرح ها بود و این 
در حالی است که بیش از ۲۰ هزار نفر فارغ التحصیل پرستاری بیکار داریم. شریفی مقدم گفت: بیمارستان های کشور به 
ویژه در سال ۹۷ نیز در حال تعدیل پرستاران طرحی بوده و مشکالت پیش آمده سبب فشار بی امان به نیروهای شاغل 

شده است و این موضوع آنها را دچار بی انگیزگی و کاهش شدید افت کیفیت خدمات کرده است. 
قائم مقام سازمان نظام پرستاری، علت فشار و ظلم به بیماران و پرستاران را زیاده خواهی برخی در نظام سالمت برشمرد 
و عنوان کرد: اثرات کمرشکن اقتصادی و بودجه ای طرح تحول، اجرای طرح های پرستارستیز و تصمیم گیری های 

نادرست سبب مشکالت مختلفی در وزارت بهداشت شده است. 
وی افزود: اهداف نامشخص و گمراه کننده در وزارت بهداشت، نابسامانی هایی را به وجود آورده است و در حالی 
که هزاران میلیارد تومان در بخش درمان در راستای تأمین سالمت مردم هزینه می شود، مردم، پرستاران و کارگران از 
آن بی نصیب اند و تنها منافع گروهی خاص تأمین می شود و نظارت ها در این زمینه ضعیف است که ضرورت دارد 

اقدامات الزم در این راستا مدنظر مسئوالن و سیاستگذاران قرار گیرد.

صدای اصالحات|

حمایت از مالکیت 
معنوی در ارتقای 

القیت اهمیت 
کلیدی دارد

اسناد  ثبت  سازمان  رئیس 
و امالک کشور گفت: در اقتصاد دانش بنیان و روبه 
گسترش ما، حمایت از مالکیت معنوی برای ارتقای 
خالقیت و نوآوری و همچنین بهبود شرایط توسعه 
و رقابت پذیری دارای اهمیت کلیدی است.به گزارش 
گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، احمد تویسرکانی 
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور که در رأس 
هیأتی برای شرکت در پنجاه و هشتمین نشست مجمع 
 )WIPO(معنوی مالکیت  عمومی سازمان جهانی 
به ژنو سفر کرده است، با اشاره به حمایت و ارتقای 
حقوق مالکیت معنوی به عنوان یکی از اولویت های 
جمهوری اسالمی ایران اظهار کرد: در اقتصاد دانش 
بنیان و روبه گسترش ما، حمایت از مالکیت معنوی 
برای ارتقای خالقیت و نوآوری و همچنین بهبود 
شرایط توسعه و رقابت پذیری دارای اهمیت کلیدی 
است.وی با یادآوری جایگاه ارتقاء یافته اقتصاد کشور 
در نظام مالکیت معنوی جهانی، مطابق با آمار منتشره 
توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی و همچنین 
جهش قابل توجه ایران در رده بندی شاخص های 
نوآوری جهانی بیان داشت: جمهوری اسالمی ایران 
به  توجه  با  سیستم حقوقی  یک  توسعه  به  متعهد 
سطح توسعه یافتگی به منظور بهره برداری از تمام 
ظرفیت های نوآوری و دارایی های فکری است.رئیس 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور افزود: پیشنهاد ایجاد 
یک دفتر خارجی در ایران با هدف ارتقای سیستم 
مالکیت معنوی جهانی و سود رساندن به منطقه آسیای 
غربی و مرکزی که در حال حاضر فاقد دفتر نمایندگی 
وایپو هستند ارائه شده و ما از همه دولت های عضو می 
خواهیم که توجه ویژه ای به این پیشنهاد که مطابق با 
اصول راهنمای وایپو است، داشته باشند چرا که ما بر 
این باوریم که دولت های عضو سازمان جهانی مالکیت 
معنوی نیازمند ایده های خالقانه تر هستند تا شرایط را 
برای همه نامزدها جهت دستیابی به اجماع فراهم کنند.

رئیس هیأت ایرانی در این اجالس ادامه داد: جمهوری 
با هدف  دارد که یک سیستم  اعتقاد  ایران  اسالمی 
شناسایی و حمایت از نشانه های جغرافیایی، بخش 
مهمی از سیستم مالکیت معنوی را تشکیل می دهد 
و بر همین اساس ما امیدواریم که قانون ژنو موافقتنامه 
لیسبون به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری آن در حمایت از 
نشانه های جغرافیایی، در کوتاه ترین زمان ممکن الزم 
االجرا شود. تویسرکانی در ارتباط با پیش نویس معاهده 
حمایت از طرح های صنعتی نیز گفت: ما معتقدیم 
اتمام مباحث و تصمیم نهایی در این مورد، نیازمند یک 
رهیافت فراگیر و توجه به نگرانی های مشروع همه 
طرف ها است.وی با اعالم آمادگی جمهوری اسالمی 
افشای  الزامات  و  فنی  مباحث  به  برای ورود  ایران 
اجباری، همچنین نگرانی ایران را در خصوص رویکرد 

مخرب برخی از دولتهای عضو اعالم کرد.

ستون خبر

صدای اصالحات|

محکومیت متهم اصلی 
پرونده ایران صدرا به 

حبس

در  پوریانی  عباس 
گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم 
پرونده  به  رسیدگی  وضعیت  آخرین  درباره 
امور  ویژه  قضایی  مجتمع  در  صدرا  شرکت 
مهم  پرونده های  از  یکی  کرد:  اظهار  اقتصادی 
و خاص که در مجتمع ویژه امور اقتصادی در 
پرونده شرکت صنعتی  است،  رسیدگی  دست 
-دریایی ایران صدراست که اتهام متهم خیانت 
مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل  و  امانت  در 

است.
ارزش  تهران  انقالب  و  عمومی  محاکم  رئیس 
هزار   ۸۰۶ و  میلیون   ۱۵ را  پرونده  این  ریالی 
با  ارتباط  در  دادگاه  یورو عنوان کرد و گفت: 
متهم این پرونده، مبادرت به صدور رأی کرده 
و متهم را به حبس  محکوم کرده است. طبیعی 
در  و  نیست  قطعی  صادره،  حکم  که  است 
صورت اعتراض، قابلیت تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر استان تهران را دارد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران 
همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم 
به دکل نفتی گمشده اظهار کرد: پرونده هایی که 
به مجتمع ویژه امور اقتصادی ارسال می شود، 
انصافًا پرونده های حجیم و بزرگی است و یک 
جلد یا دو جلد نیست بلکه پرونده هایی هستند 
که ۳۰۰ یا ۳۵۰ جلد دارند. قطعًا رسیدگی به 
این دست پرونده ها زمان بر است به خصوص 

اینکه اگر نیاز به تحقیقات داشته باشد.
پوریانی افزود: از جمله این پرونده ها، پرونده 
خیانت  همچون  اتهاماتی  که  است  نفتی  دکل 
و  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  امانت،  در 
سوءاستفاده از اموال شرکت نسبت به متهمین 

مطرح است.
برگزار شده  نیز ۱۰ جلسه رسیدگی  کنون  تا   
اما طبق صحبت هایی که با رئیس شعبه صورت 
گرفته، بخش کوچکی از کار باقی مانده و فکر 
می کنم در آینده نزدیک دادگاه بتواند رای صادر 

کند.

میز خبر

صدای اصالحات|
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7بین الملل

خارجی  سیاست  مسئول 
بیانیه  در  و   ۴+۱ نشست  از  پس  اروپا  اتحادیه 
که  گفت  خبرنگاران  جمع  در  ظریف  با  مشترک 
توسعه  و  حفظ  برای  عملی  پیشنهادهای  از   ۴+۱
کردند. حمایت  ایران  به  پرداخت  کانالهای 
تسنیم،  خبرگزاری  بین الملل  گروه  گزارش  به 
خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی”  “فدریکا 
ایران  و   ۴+۱ گروه  نشست  از  پس  اروپا  اتحادیه 
در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به درک فوری 
و نیاز برای نتایج ملموس، شرکت کنندگان در این 
نشست از پیشنهادهای عملی برای حفظ و توسعه 
کانال های پرداخت به ویژه ابتکار ایجاد راهکاری به 
با  مرتبط  پرداخت های  تسهیل  برای  منظور  همین 

صادرات ایران از جمله نفت استقبال کردند.
وی که کنار ظریف بیانیه پایانی نشست ایران 
و ۱+۴ را قرائت می کرد اضافه کرد: گروه ۱+۴ بر 
اهمیت  بر  و  هسته ای،  توافق  قبال  در  خود  تعهد 
ایران  با  تجارت  به  که  پرداختی  مکانیزم  توسعه 
ادامه  آمریکا  اعمال مجدد تحریم های  با  مقابله  در 
می دهد تأکید کردند.وی افزود که تصمیم ایجاد این 

مکانیزم ویژه از قبل اتخاذ شده بود.
اضافه  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
کردند  تأکید  نشست  این  در  شرکت کنندگان  کرد: 
که همانند 2۱ گزارش قبلی آژانس بین المللی انرژی 
تعهدات  مؤثر  به صورت  و  کاماًل  باید  ایران  اتمی، 

هسته ای خود را اجرا کند.
دولت های  خارجه  وزیران  مشترک  بیانیه  متن 
عضو برجام که پس از نشست 2 مهرماه ۱397 در 
مقر سازمان ملل متحد توسط محمد جواد ظریف 

و فدریکا موگرینی قرائت شد، به شرح زیر است:
آلمان،  فرانسه،  )چین،   ۴+۱ وزیران  ۱.نشست 
عالی  نماینده  به اضافه  انگلیس  روسیه،  فدراسیون 
و  امنیتی(  و  خارجی  امور  برای  اروپا  اتحادیه 
جمهوری اسالمی ایران، اعضای برنامه جامع اقدام 
مشترک، در 2 مهرماه ۱397 در نیویورک برگزار شد. 
اعضا مسیرهای پیِش رو برای تضمین اجرای کامل 
بررسی  را  ابعاد  تمامی  در  هسته ای  توافق  مؤثر  و 

کردند. آنها همچنین فرایند یافتن و عملیاتی کردن 
خروج  از  ناشی  مسایل  برای  عملی  راهکارهای 
یکجانبه ایاالت متحده از این توافق و وضع مجدد 
تحریم هایی را که وفق برجام و پیوست شماره دو 
موجب  عمیقًا  که  موضوعی  ــ  بود  شده  رفع  آن 

تأسف است ــ مورد مداقه قرار دادند.

* اعضای برجام مجدداً بر تعهد 
خود نسبت به اجرای کامل و مؤثر 
آن در کمال حسن نیت و در یک 

فضای سازنده تأکید کردند
موگرینی  فدریکا  خانم  به ریاست  نشست   .2
نماینده عالی اتحادیه اروپایی و با حضور اعضای 

برجام در سطح وزرای خارجه برگزار شد.
بر تعهد خود نسبت  3. اعضای برجام مجدداً 

به اجرای کامل و مؤثر آن در کمال حسن نیت و 
در یک فضای سازنده تأکید کردند. آنها خاطرنشان 
کردند برجام یک عنصر کلیدی در ساختار جهانی 
عدم اشاعه بوده و یک دستاورد بسیار مهم در حوزه 
دیپلماسی چندجانبه می باشد که بر اساس قطعنامه 
۱322 با اتفاق آرا مورد تأیید شورای امنیت سازمان 

ملل متحد قرار گرفته است.

* اعضا همچنان پروژه 
مدرن سازی رآکتور تحقیقاتی اراک 

را قبول دارند
 ۱2 که  همان طور  کردند  تصدیق  اعضا   .۴
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  پی درپی  گزارش 
مؤثر  و  کامل  اجرای  به  ایران  است،  کرده  تأیید 
ضرورت  بر  و  داده  ادامه  خود  هسته ای  تعهدات 

همچنان  اعضا  کردند.  تأکید  عملکرد  این  تداوم 
پروژه مدرن سازی رآکتور تحقیقاتی اراک به عنوان 
فردو  تأسیسات  تبدیل  طرح  و  برجام  از  بخشی 
مورد  را  فناوری  و  فیزیک  هسته ای،  مرکز  یک  به 
مجدداً  همچنین  اعضا  داد.  خواهند  قرار  حمایت 
حوزه  در  که  پروژه هایی  از  را  خود  حمایت 
همکاری هسته ای صلح آمیز در چارچوب پیوست 

شماره سه برجام قرار دارند اعالم کردند.

*رفع تحریم ها بخشی حیاتی 
از برجام است

5. اعضا اذعان کردند که کنار اجرای تعهدات 
از جمله  ایران، رفع تحریم ها و  از سوی  هسته ای 
برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصله از آن، 

یک بخش حیاتی از برجام است.

6. اعضا بر اراده خود برای حمایت از آزادی 
با  مشروع  کسب وکار  تعقیب  در  اقتصادی  فعاالن 
شورای   ۱322 قطعنامه  با  کامل  تطابق  در  ایران، 

امنیت سازمان ملل، تأکید کردند.

* تشدید گفت وگوهای فنی باید 
در دستور باشد

و  فشرده  فعالیت های  همچنین  اعضا   .7
گرفته  صورت  تاکنون  که  ماهوی  پیشرفت های 
که  تالش هایی  فنی،  گفت وگوهای  تشدید  است، 
برای حفظ و تقویت روابط دوجانبه اقتصادی انجام 
می شود، بسیج منابع قابل توجه توسط همه اعضا، 
از جمله با کشورهای ثالث عالقمند برای حمایت 
عادی سازی  مؤثر  و  به موقع  پیگیری  و  برجام  از 
توجه  مورد  را  ایران  با  بازرگانی  و  تجاری  روابط 

و تأکید قرار دادند.
»قانون  به روزسانی  از  اعضا  زمینه،  این  در   .8
بانک  به  مجوز  اعطای  و  اروپا،  اتحادیه  انسداد« 
واجد  نیز  ایران  اینکه  برای  اروپا  سرمایه گذاری 
محسوب  خارجی  وام های  دریافت  برای  شرایط 
شود و اینکه این به روزسانی در ۱6 مرداد اجرایی 

شده است، استقبال کردند.
9. اعضا تداوم تعهد خود به اهداف مندرج در 
بیانیه وزرای جلسه کمیسیون مشترک در ۱5 تیرماه 
مؤثر  و  مشخص  اقدامات  پیگیری  به ویژه   ،۱397
ایران و تداوم  با  برای تضمین کانال های پرداخت 
صادرات نفت و میعانات گازی، محصوالت نفتی و 

پتروشیمی را مجدداً مورد تأیید قرار دادند.

* تأسیس یک »سازوکار ویژه« 
برای تسهیل پرداخت های مربوط 

به صادرات نفت
۱0. نظر به فوریت و ضرورت حصول به نتایج 
حفظ  برای  عملی  پیشنهادات  از  اعضا  ملموس، 
مشخص  به طور  و  پرداخت  کانال های  توسعه  و 
تسهیل  برای  ویژه«  »سازوکار  یک  تأسیس  ابتکار 
و  نفت(  )شامل  صادرات  به  مربوط  پرداخت های 
تعقیب  در  را  اقتصادی  فعاالن  که  ایران  واردات 
آنها  به  و  ایران مساعدت کرده  با  تجارت مشروع 
اطمینان مجدد می دهد، استقبال کردند. اعضا مجدداً 
بیشتر  از فعالیت  اراده قوی خود برای حمایت  بر 
برای عملیاتی کردن این »سازوکار ویژه « کنار تداوم 
تصریح  بین المللی  و  منطقه ای  شرکای  با  تعامل 

کردند.
از  حمایت  برای  خود  تصمیم  بر  اعضا   .۱۱
راهکارهای عملیاتی درخصوص موارد فوق تأکید 
و توافق کردند پیشرفت های حاصله را به دقت زیر 
نظر داشته باشند و جلسه کمیسیون مشترک را، از 
جمله در سطح وزیران، به نحو مقتضی برای پیشبرد 

تالش های مشترک تشکیل دهند.
این  کردند  خاطرنشان  برجام  اعضای   .2۱
ابتکارها با هدف حفظ برجام صورت می گیرد که 

در جهت منافع بین المللی است.

 تأکید بر اقدامات ویژه برای تداوم 
صادرات نفت و میعانات گازی ایران

خبرنگار بین الملل

صدای اصالحات-

میز بین الملل

اقدامات ۳ ساله 
اسرائیل برای 

جلوگیری از نفوذ ایران
در منطقه

ریابکوف: آمریکا 
قلدرمآبی  خود را کنار 

بگذارد

روسیه تقویت 
تجهیزات جنگ 
الکترونیک در سوریه 
را آغاز کرد

اسرائیل  وزیر  نخست 
مدعی شده همه اقدامات این رژیم برای جلوگیری 
از نفوذ ایران در سوریه با همکاری روسیه بوده است.

به نقل از »آروتز شوا«، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی دقایقی پیش برای دیدار با »ترامپ« 
و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل وارد هواپیما 
شد. او پیش از عزیمت به آمریکا ادعاهایی را علیه 
تهران مطرح کرد.»نتانیاهو« در فرودگاه بن گوریون 
در حالی که وارد هواپیما می شد مدعی شد اسرائیل 
به اقداماتش برای جلوگیری از ساخت پایگاه برای 
عملیات علیه اسراییل توسط ایران در سوریه ادامه 
داده و از تمام نیرو برای جلوگیری از ارسال سالح 
به دشمنان منطقه ای اسرائیل از جمله حزب اهلل استفاده 
گذشته  سال  سه  در  شده  مدعی  کرد.وی  خواهد 
اسرائیل در مسیر جلوگیری از سنگرسازی ایران در 
سوریه و ممانعت از ارسال سالح های مرگبار به ایران 
و حزب اهلل موفق بوده است. اما این بدان معنا نیست 
که هیچ استثنایی وجود نداشته است. در مجموع ما 
موفق بودیم.»نتانیاهو« در ادامه مدعی شده همه این 
اقدامات را با همکاری روسیه انجام داده اند.اظهارات 
»نتانیاهو« درباره همکاری روسیه با اسرائیل برای مقابله 
با نفوذ ایران در سوریه در حالی مطرح شده که هفته 
گذشته شاهد درگیری میان مقامات دفاعی روسیه و 
نیروهای اسرائیل بودیم.هفته گذشته یک هواپیمای 
ایلوشین 20 )ایل20( توسط نیروی هوایی سوریه 
سرنگون شد. در پی این حادثه سخنگوی وزارت دفاع 
روسیه، اسرائیل را مقصر سقوط هواپیمای خود معرفی 
کرد. »ایگور کوناشنکوف« سخنگوی وزارت دفاع 
روسیه در نشست خبری ارائه جزئیات بیشتر از دالیل 
سرنگونی هواپیمای ایلوشین 20 )ایل20( در سوریه، 
اعالم کرد: اسرائیل با نقض شرایط بین المللی سال 
20۱5 برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی با روسیه 
در آسمان سوریه، باعث بروز این حادثه شده است.

وی ادامه داد: اسرائیل تنها یک دقیقه قبل از شروع 
حمله هوایی خود به سوریه، روسیه را از این اقدام 

خود آگاه کرد.

خارجه  وزیر  معاون 
روسیه بر آمادگی روسیه جهت بررسی موضوع تجهیز 
سوریه به سامانه های موشکی اس300- با آمریکا تاکید 
کرد اما در عین حال از واشنگتن خواست در ارزیابی 

گام های مسکو از موضع متکبرانه اش حرف نزند.
به گزارش ایسنا، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه 
آمریکا در گفت وگو با خبرگزاری اینترفکس تصریح 
کرد: ما آماده بررسی تمامی مسائل مربوط به وضعیت 
سوریه یا هر کشور دیگر با آمریکا هستیم اما برای اینکه 
هر گونه مذاکره با همتایان آمریکایی  مثمرثمر باشد باید 
آنها رویکرد قلدرمآبانه و تکبر خود را کنار بگذارند 
و تالش نکنند نظرات و اظهارات شخصی خود را 
طوری وانمود کنند که تنها راه حل ممکن و قابل قبول 
است.این اظهارات ریابکوف در واکنش به حرف های 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا 
مطرح شده که گفته بود، تصمیم مسکو در اعطای 
اس300- به سوریه گامی در جهت تشدید اوضاع در 
این کشور است.یابکوف در این باره گفت: طبیعتا ما با 
دقت اظهارات و موضع گیری های مقامات ارشد آمریکا 
درباره این موضوع را بررسی می کنیم، بدون تردید 
چنین تصمیماتی که می گیریم بعد از بررسی مفصل و 
کنکاش عمیق و در نظر گرفتن تمام جوانب و شرایط 
است لذا هرگز نمی توان آنطور که همتایان آمریکایی 
ما تصور می کنند گفت که این گام در جهت تشدید 
اوضاع است. ما هیچ توجیهی برای چنین اظهارنظرهایی 
نمی بینیم.معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد: 
این اتهامات علیه روسیه را نمایندگان “کشوری مطرح 
می کنند که طی سال های گذشته در سیاست های شان 
در خاورمیانه و مشخصا در تعیین سیاست شان در قبال 
سوریه اشتباه پشت اشتباه انجام داده اند.”وی مسؤوالن 
آمریکایی را به ارزیابی گام های روسیه چه در زمینه 
موضوع تجهیز سوریه به سامانه های اس300- یا در 
آنها خواست موضعی  از  مسائل دیگر فراخواند و 
واقعی تر، متعادل تر و بی طرفانه  اتخاذ کنند.ریابکوف 
بار دیگر درخواست مسکو از آمریکا برای یکی کردن 
تالش ها در زمینه مبارزه با تروریسم در سوریه و در کل 
منطقه را مطرح کرد.روز گذشته جان بولتون در نشست 
خبری مقامات بلندپایه آمریکایی در نیویورک نسبت 
به پیامدهای تصمیم مسکو برای دادن سامانه های اس 
300- به سوریه هشدار داد.وی این تصمیم را “اشتباهی 
فاحش” خواند و گفت: مجهز کردن ارتش سوریه به 
این سامانه  تهدیدی را برای تشدید خطرناک اوضاع در 

منطقه ایجاد می کند.

سامانه  جنگ الکترونیک
وزارت دفاع روسیه تقویت تجهیزات جنگ الکترونیک 
هواپیمای  شدن  ساقط  حادثه  پی  در  را  سوریه  در 
ایلوشین 20 روسیه در حریم هوایی سوریه، آغاز کرده 

است.
به گزارش ایسنا، روزنامه روسی ایزوستیا نوشت، روز 
دوشنبه اولین سری از تجهیزات جنگ الکترونیک با 
یک فروند هواپیمای ایلوشین 76 وارد پایگاه حمیمیم 

روسیه در سوریه شد.
به نوشته این روزنامه، استفاده از این تجهیزات با هدف 
ایجاد پارازیت در فعالیت رادارها و سیستم های ارتباطی 
و مهار جنگنده هایی است که به خاک سوریه حمله 

کنند.
است:  نوشته  خود  گزارش  ادامه  در  روزنامه  این 
تجهیزات جنگ الکترونیک اقدام به ایجاد “تشویش” 
در عملکرد ناوبری هوایی خواهند کرد و این سامانه ها 
عالوه بر سوریه اهدافی واقع در مناطق اطراف دریای 

مدیترانه را هم دربرمی گیرند.
سامانه های دفاع هوایی سوری اس 200، ۱7 سپتامبر 
اقدام به ساقط کردن هواپیمای ترابری نظامی ایلوشین 
20 روسیه کردند که طی آن ۱5 کادر نظامی روسیه 
کشته شدند. در پی این حادثه، روسیه با مقصر دانستن 
اسرائیل اعالم کرد، سامانه های دفاع موشکی اس 300 

را به سوریه خواهد داد.
همچنین روزنامه کومرسانت روسیه نوشت، مسکو طی 
دو هفته آینده چهار سری از سامانه های اس 300 را 
به دفاع هوایی سوریه می دهد. یک منبع آگاه در این 
باره گفت: سامانه های دفاع هوایی اس 300 تاسیسات 
موجود در ساحل سوریه و مرزهای مشترک اسرائیل 
و سوریه و نیز مرزهای مشترک سوریه با اردن، عراق 
و لبنان را هم تحت پوشش قرار خواهند داد.این منبع 
گفت، تعداد سری های این سامانه های موشکی که به 
سوریه داده خواهند شد، ممکن است به شش تا هشت 

سری برسد.
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 اعضا بر تصمیم خود برای 
حمایت از راهکارهای 

عملیاتی درخصوص موارد 
فوق تأکید و توافق کردند

چهره

برگزاری 
نشست پارلمان 
بدون مشخص 

شدن تکلیف 
یاست جمهوری

ترامپ به دنبال بین المللی کردن 
پرونده ایران است

آن،  دستورکار  در  که  کرد  برگزار  حالی  در  را  خود  عادی  نشست  عراق  پارلمان 
را  آیین نامه داخلی  امروز  نمایندگان در نشست  نداشت،  انتخاب رئیس جمهوری وجود  نام  به  موضوعی 
تصویب کردند.به دلیل ادامه اختالفات درباره نامزدهای تصدی ریاست جمهوری که تعدادشان به بیش از 
۱0 نفر رسیده است، موضوع انتخاب رئیس جمهوری در دستوکار نشست پارلمان عراق قرار ندارد.الفرات 
دائمی، دعوت  کمیته ها)کمیسیون(  تشکیل  بررسی موضوع  به  نشست  افزود دستورکار  مطلب  این  بیان  با 
عمومی برای بررسی اوضاع و فراهم کردن خدمات در استان بصره با حضور وزیران بهداشت، شهرداری ها 

و منابع آبی محدود شده است.
یکشنبه اول مهر مهلت مقرر برای ارائه اسامی نامزدهای تصدی ریاست جمهوری بود، ماده 72 قانون اساسی 
مهلت یک ماهه تعیین کرده است، این در حالی است که هنوز توافقی درباره نامزد واحد به دست نیامده 

است.
دلیل آن هم ادامه اختالفات کردها درباره این پست  است به طوری که اتحادیه میهنی کردستان و حزب 
دموکرات هر کدام خود را صاحب حق در این زمینه می دانند، اتحادیه میهنی، برهم صالح را نامزد نهایی خود 
معرفی کرده و حزب بارزانی هم فواد حسین را نامزد کرده است. این در حالی است که عبداهلل حصانی عضو 
اتحادیه میهنی کردستان در استان کرکوک گفته است همسر فواد حسین، یک یهودی خارجی است.السومریه 
گزارش داد که نمایندگان پارلمان عراق امروز در نشست خود، آیین نامه داخلی را به همان شکل موجود 

تصویب کردند. نمایندگان همچنین  مصوب کردند کمیته ای برای تعدیل آن تشکیل شود.
محمد  الحلبوسی رئیس پارلمان که ریاست دومین نشست را پس از انتخاب خود برعهده گرفته بود، اظهار 

داشت نشست بعدی پارلمان به موضوع انتخاب منشی های پارلمان اختصاص خواهد یافت.
حلبوسی همچنین دوم اکتبر آینده)سه شنبه ۱0 مهر( را زمان نهایی برای انتخاب رئیس جمهور عراق اعالم 

کرد.

خارجی  سیاست  بر  عالوه  آمریکا  رئیس جمهوری 
کشورش به دنبال برجسته سازی موفقیت هایش در سیاست داخلی آمریکاست اما 
محور اصلی را بر ایران، روسیه و شرق آسیا معطوف خواهد کرد.»علی بیگدلی« 
تحلیلگر مسائل آمریکا در تشریح مواضع احتمالی ترامپ در سخنرانی خود واقع در 
مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: 
باید توجه داشته باشیم که ترامپ امروز -سه شنبه- در مجمع عمومی سازمان ملل و 
فردا -چهارشنبه- در شورای امنیت سخنرانی خواهد کرد و از این منظر اظهارات او 
در این دو مکان با یکدیگر تفاوت خواهد داشت؛ آنچه مسلم خواهد بود این است 
که او نسبت به سال گذشته منظم تر و سنجیده تر سخنرانی خواهد کرد و دلیلش این 
است که نسبت به سال گذشته در امر سیاست و موضع گیری کمی پخته تر شده 
است و از این رو بیش از اندازه تند و تیز سخن نخواهد گفت. وی ادامه داد: یکی از 
محورهایی که بدون تردید در مجمع عمومی به آن اشاره خواهد کرد، بحث جنگ 
اقتصادی با چین، روسیه و حتی اروپا خواهد بود که این مساله برای شخص ترامپ 
از اهمیت باالیی برخوردار است. موضوع بعدی، پرونده کره شمالی و مانور رسانه ای 
رئیس جمهوری آمریکا برای برجسته سازی اقدام های خود در سیاست خارجی 
ایاالت متحده خواهد بود و محور دیگر خاورمیانه با تمرکز بر حمایت از اسرائیل 

خواهد بود. نکته ای که به صورت تلویحی به آن اشاره خواهد کرد، پیشنهاد آمریکا 
برای کاهش قیمت نفت خواهد بود. در مورد ایران هم چندین موضوع را مطرح 
می کند که اصلی ترین آنها دعوت به مذاکره از تهران و پاسخ منفی ما خواهد بود و 
صراحتاً تقصیر را به گردن ما خواهد انداخت.وی ادامه داد: ترامپ سعی می کند در 
سخنان خود به این نکته بارها اشاره کند که ایاالت متحده چندین بار پیشنهاد مذاکره 
را به تهران داده است اما ایران آن را رد کرده و به نوعی استفاده از این موضوع به 
نفع خود را در دستور کار قرار خواهد داد. چراکه تمرکز تیم کاخ سفید بر این است 
تا مسائل مربوط به ایران را به عنوان یک پرونده بین المللی به جهان معرفی کنند و به 
جامعه جهانی بگویند که ما راه مذاکره را باز گذاشتیم اما تهران از آن سر باز زد.این 
استاد دانشگاه با بیان اینکه تهران می توانست مواضع بهتری در مورد مذاکره با آمریکا 
اتخاذ کند، گفت: ذهنیت های مختلفی نسبت به پیشنهاد مذاکره آمریکا وجود دارد 
اما بحث این است که سیاست ابعاد و اضالع پیدا و پنهان زیادی دارد و می توان 
بهره برداری های زیادی را به نفع خود انجام داد. از این منظر باید بپذیریم که ترامپ 
از سکوت ایران سوء استفاده کرده و خواهد کرد که برای ما چندان مفید نیست. لذا 
محورهایی که گفته شد در بحث سیاست خارجی ایاالت متحده خواهد بود اما در 

بحث داخلی هم ترامپ نکاتی را مطرح خواهد کرد.
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انتقاد از طرح های 
ضد پرستاری

دبیرکل خانه پرستار، با انتقاد از طراحی طرح های 
تشکیل  با  رفت  می  انتظار  گفت:  ضدپرستاری، 
معاونت پرستاری در وزارت بهداشت، کارها تسهیل 
شود اما سخت تر شده است.به گزارش خبرنگار 
مهر، محمد شریفی مقدم بعد از ظهر سه شنبه در 
کنگره خانه پرستار، اظهار داشت: این کنگره در 
راستای اصالح اساسنامه و مرامنامه خانه پرستار و 
همچنین انتخابات شورای مرکزی و بازرسین برگزار 
به اهداف تشکیل خانه  با اشاره  شده است. وی 
پرستار که پرسش دانشجویان پرستاری است، افزود: 
خانه پرستار تالش می کند در چارچوب قوانین، 
کمک کننده به حل مسائل و مشکالت پرستاری 
باشد. از همین رو، همواره سعی کرده ایم به دور از 
هر گونه سوگیری، به دنبال تحقق اهداف پرستاری 
باشیم.شریفی مقدم در ادامه به وضعیت پرستاری در 
نظام سالمت کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به 
اصل ۴۳ قانون اساسی که بهداشت و درمان رایگان را 
برای مردم تعریف کرده است، بودجه ها و اعتباراتی 
بایست  می  که  شود  می  وارد  حوزه سالمت  به 
نظارت قوی بر هزینه کرد این پول ها شود.دبیرکل 
خانه پرستار، ادامه داد: پرستاران بیشترین خدمات 
سالمت را به مردم ارائه می دهند ولی به دلیل عدم 
توجه به مسائل و مشکالت پرستاری، شاهد هستیم 
که مردم از حداقل خدمات بهداشتی و درمانی با 
کیفیت برخوردارند.وی با انتقاد از جریانی خاص 
که به دنبال تحقیر و تخریب پرستاری است، افزود: 
این جریان خاص با عملکرد و تسلط بر وزارت 
بهداشت، باعث بحرانی شدن شرایط پرستاری در 
کشور شده است.شریفی مقدم با عنوان این مطلب 
که ایران به لحاظ نیروی پرستاری جزو کشورهای 
عقب افتاده محسوب می شود، گفت: در کشورهایی 
همچون گرجستان و ارمنستان، به ازای هر ۱۰۰۰ نفر 
جمعیت، ۶ نیروی پرستاری وجود دارد. در حالی 
نفر جمعیت  ازای هر ۱۰۰۰  به  ما  در کشور  که 
۱.۵ نیروی پرستاری وجود دارد.وی افزود: وزارت 
بهداشت به بهانه کمبود نیروی انسانی هر سال طرح 
های پرستار ستیز را طراحی می کند که از جمله آنها 
می توان، به تربیت پرستار بیمارستانی، کمک بهیار 
یک ساله، کارشناس مراقبت بهداشتی و...، اشاره کرد. 
این در حالی است که بیش از ۲۰ هزار پرستار فارغ 

التحصیل جوان در کشور داریم که بیکار هستند.
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مدیرکل بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت در 
نشست خبری به تشریح وضعیت سالمت دهان و دندان 
دانش آموزان کشور پرداخت.به گزارش خبرنگار مهر، 
حمید صمدزاده صبح امروز سه شنبه در نشست خبری 
که در محل وزارت بهداشت برگزار شد، با اعالم اینکه 
بیش از ۹۰ درصد مردم کشور درگیر بیماری های دهان 
و دندان هستند، اظهارداشت: بیش از ۲۰ درصد پرداختی 
از جیب مردم یعنی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان ساالنه 
بابت خدمات دندانپزشکی سرپایی هزینه می شود.وی 
با اعالم اینکه قبل از اجرای طرح تحول سالمت سهم 

بخش دولتی در ارائه خدمات دندانپزشکی کمتر از ۱۰ 
درصد بود، ادامه داد: با اجرای طرح تحول سالمت دهان 
و دندان از ابتدای سال ۹۴ توانستیم اقدامات قابل توجهی 
در زمینه پیشگیری از خرابی دندان های دانش آموزان 
ارائه دهیم.صمدزاده با اعالم اینکه بهترین گروه سنی 
در پیشگیری از خرابی دندان سنین ۶ تا ۱۴ سال است، 
افزود: سن رویش دندان های دائمی بین ۶ تا ۱۴ سال 
است. از همین رو اگر دندان های کودکان در این سنین 
خوب مراقبت شود، می توان از عوارض بعدی خرابی 
دندان ها جلوگیری کرد.به گفته مدیرکل بهداشت دهان 
و دندان وزارت بهداشت: شاخص پوسیدگی دندان در 
کشور ما برای افراد ۱۲ ساله ۲.۰۹ بوده است به طوری 
که ۸۳ درصد این پوسیدگی مربوط به دندان های پوسیده 

بچه های ۱۲ ساله است.وی تاکید کرد: در واقع هر بچه 
۱۲ ساله ایرانی دو دندان پوسیده داشته است که در ۱۵ 
سالگی این عدد به ۳.۲ افزایش پیدا می کند و تا سن ۳۵ 
تا ۴۵ سالگی ما شاهد ۱۳ دندان خراب در دهان این قبیل 
افراد هستیم.صمدزاده با عنوان این مطلب که بیش از ۴۰ 
درصد کارهای درمانی مربوط به کشیدن دندان می شود، 
اظهارداشت: متاسفانه بیمه ها نیز فقط کشیدن دندان را 
پوشش می دهند.وی با اشاره به اجرای تفاهمنامه میان 
دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش تاکید کرد: 
از ابتدای سال ۹۴ در ۶۰ هزار مدرسه ابتدایی، توانستیم 
۷ میلیون دانش آموز را تحت پوشش خدمات سالمت 
دهان و دندان قرار دهیم.صمدزاده با اعالم اینکه برنامه 
های ما در ۳ قسمت آموزش، پیشگیری و درمان ارائه 

می شود، تاکید کرد: غربالگری و معاینات دانش آموزان 
به همراه شناسنامه الکترونیک دهان و دندان از جمله 
اینکه  اعالم  با  بوده است.وی  ما در مدارس  اقدامات 
هر سال ۱۲ میلیون بار خدمت وارنیش کلراید به دانش 
آموزان ارائه شده است، گفت: تاکنون بیش از ۳۶ میلیون 
بار خدمت وارنیش کلراید به دانش آموزان ارائه داده ایم 
که در نوع خود بی نظیر است.وی با اعالم اینکه بیش از 
۲ میلیون خدمت ترمیمی و همچنین ۱.۸ میلیون خدمت 
فیشور سیالنت در طول سال برای دانش آموزان ارائه داده 
ایم، تاکید کرد: بسته خدمتی که ما برای دانش آموزان در 
نظر گرفته ایم شامل ۱۳ خدمت ترمیمی، کشیدن دندان 
شیری، جرم گیری و غیره در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر 

است که دارای دفترچه بیمه روستایی هستند.

وضعیت دندان های خراب دانش آموزان ایرانی

سالمت

طرح روز

گروهک تروریستی »االحوازیه « از پندار تا رفتارگرافیک

عشقدکه روزنامه صدای اصالحات

بدلیل گرانی گوجه، املت نداریم! سقفی به نام خانه

ناشنوایان شنیدنی شد|   برای  رادیو 
مدیر شبکه رادیو سالمت از راه اندازی برنامه مجله 
شنوا  افرادکم  برای  سالمت  رادیو  شبکه  پزشکی 
دکتر  مهر،  خبرنگار  گزارش  داد.به  خبر  ناشنوا  و 
صدیقه اعتمادسعید بعدازظهر یکشنبه در حاشیه 
راه اندازی برنامه مجله پزشکی رادیو سالمت برای 
افراد ناشنوا اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در 
توانمندسازی جامعه ارتقا سطح زندگی سالم است 
که ما این موضوع را برای افراد کم شنوا و ناشنوا که 
دچار محدودیت و معلولیت هستند، فراهم کردیم.

وی با اشاره به اینکه امکان آموزش عمومی برای 
این گروه از آحاد جامعه کمتر فراهم است و رسانه 
نتوانسته این گروه را به عنوان مخاطب اصلی مورد 
توجه قرار دهد ما تالش کرده ایم در یک برنامه 
رادیویی، افراد کم شنوا و ناشنوا را مخاطب خود 
حاضر  حال  در  اعتمادسعید  گفته  دهیم.به  قرار 
برنامه مجله پزشکی هر هفته روزهای یکشنبه از 
ساعت ۳ الی ۴ روی آنتن می رود که این برنامه 
برای اولین بار برای گروه کم شنوا و ناشنوا شنیدنی 

شده است.

ایران  که  پزشکی  تخصص  نوعی 
دبیر علمی کنگره  از آن محروم است|  
بین المللی زخم و ترمیم دیابت از رونمایی نرم افزار بهبود 
زخم پا خبر داد و گفت: هنوز در کشور متخصص 
پزشکی پا نداریم.به گزارش خبرنگار سالمت خبرگزاری 
تسنیم، دکتر پروین منصوری در نشست خبری سومین 
کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم 
دیابت با اشاره به برگزاری این کنگره در 2 الی ۴ مهر 
در مرکز همایشهای رازی تهران اظهار داشت: همچنین 
در این کنگره از نرم افزار جدیدی برای شناسایی و اعالم 
سومین  علمی  می شود.دبیر  رونمایی  زخم  بهبودی 
کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم 
دیابت ادامه داد: همچنین گایدالین جدید )راهنمای 

بالینی( زخم دیابتی پا نیز معرفی و تشریح خواهد شد.
منصوری با اشاره به اینکه متأسفانه تعداد محقق زخم 
در دنیا کم است ولی در ایران تحقیقات قابل توجهی 
صورت پذیرفته است که از نظر تعداد مقاالت باعث 
تعجب بزرگان این حوزه در دنیا شده است، گفت: ولی 
با وجود این، ایران از وجود برخی تخصص های پزشکی 

محروم است.

خاطرات جبههقطعه ایثار
اطراف ارتفاع 112 بود و در گوشه ای یک کامیون ایفای 
عراقی سوخته بود. »محمدرضا کاکا« از بچه های تهران که 
خدمت سربازی اش را همراه ما در تفحص می گذراند، کلید 
کرد که اال و بال اینجا را بکنیم و شروع کرد به زیر ور و کردن 
خاک ها.به گزارش گروه پایداری خبرگزاری ایمنا: حمید 
داودآبادی در کتاب »نمی دانم چرا باید اینجا را کند...«به 
نقل خاطره ای از یکی از تفحص های خود می ژردازد که 
در ادامه با هم می خوانیم:اطراف ارتفاع 112 فکه بود و در 
گوشه ای یک کامیون ایفای عراقی سوخته بود. »محمدرضا 
کاکا« از بچه های تهران که خدمت سربازی اش را همراه ما 
در تفحص می گذراند، کلید کرد که اال و بال اینجا را بکنیم 
و شروع کرد به زیر و رو کردن خاک ها.برخوردیم به تکه 
ای سیم سیاه تلفن. کاکا سیم تلفن را گرفت تا رد آن را 
بیابد. رسیدیم به سختی زمین یعنی جایی که دیگر ثابت 
می شد شهیدی اینجا نیست ولی سیم تلفن پیچ خورده و 

کمی آنطرف تر زیر خاک ها رفته بود. ناگهان کاکا داد زد: 
یافتم... یافتم...رسیدیم به چند تکه استخوان پای انسان. در 
کمال دقت و احتیاط، تپه خاک را برداشتیم و در کمال 
تعجب برخوردیم به پیکر چند شهید که در کنار هم دفن 
شده بودند.دشمن با سیم تلفن دست و پای آنها را بسته 
و روی یکدیگر انداخته بود. در عطر آگینی صلوات، پیکر 
هشت شهید را که مظلومانه و معصومانه کنار هم خفته 
بودند، از زیر تل خاک و میان وسائل بیرون آوردیم و هر 
یک را با احترام و بغض خاص، داخل کیسه سفید گذاشتیم.

اونا، همشون آقازاده های واقعی بودند.فرزندان پدر و مادری 
که نان حالل به بچه هاشون دادند تا در راه دفاع از دین 
و میهن فدا بشن.اونا گدازاده نبودند که براساس خاطرات 
باباشون، بهمن 1۳61 هنگامه عملیات والفجر مقدماتی در 
فکه، به پیست اسکی دیزین می رفتند تا خستگی فرنگ 

رفتنشون رو در کنند!

محققان به کشف جدیدی دست یافته اند که براساس آن، واکسن ویروس زیکا می تواند از روند 
 )MBG( رشد تومور مغزی جلوگیری کند.به گزارش خبرنگار مهر، تومور مغزی گلیوبالستوما
شایع ترین و بدخیم ترین نوع تومور مغزی اولیه است. درمان این بیماری با جراحی، رادیوتراپی 
و شیمی درمانی تاثیر محدودی دارد و احتمال عود بیماری تقریبا ۰۰1 درصد است. میانگین 
مدت زنده ماندن فرد بعد از تشخیص حدود ۴1 ماه است.مطالعات قبلی نشان داده اند سلول 
های بنیادی MBG نقش کلیدی در پیشرفت و عود بیماری ُکشنده مغزی دارند.در مطالعه 
اخیر، محققان آکادمی علوم پزشکی در چین و دانشگاه تکزاس دریافتند ویروس زیکا می تواند 

موجب آلودگی و نابودی سلول های پیشرو عصبی و سلول های بنیادی عصبی شود. سپس آنها 
واکسن ویروس زیکا اصالح شده ژنتیکی )VAL-VKIZ ( را توسعه دادند.طبق فرضیه این 
محققان، ویروس زیکا می تواند سلول های بنیادی MBG را که دارای خصوصیات مشابه با 
سلول های بنیادی عصبی هستند نابود کند.محققان VAL-VKIZ را به موش ها تزریق کردند 
و مشاهده کردند که موجب هیچگونه رفتار یا اسیب غیرعادی به مغز و سایر اعضای بدن نشد که 
نشاندهنده ایمن بودن واکسن بود.آنها دریافتند اندازه تومورها هم به شکل چشمگیری کاهش 

یافت و سلول های بنیادی MBG در مغز موش ها نابود شدند. 

درمان تومورهای مغزی با واکسن ویروس زیکا

چاپ گلها

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم صفرعلى نجفى مربويه 
فرزند خواهان آقاى,خانم ايرج اعزازى با وكالت خانم مهديه كتابى دادخواستى به طرفيت 
خوانده آقاى,خانم صفرعلى نجفى مربويه به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980927800719 شعبه 119 مجتمع شماره 
سه شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,12 ساعت 
16:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,72061  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  سه  شماره  مجتمع   119
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خواهان آقاى,خانم شركت ليزينگ 
پارسيان دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى,خانم محمد جعفرى جمالوئى- مسلم عسكرى 
رامهرمزى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709981615600138 شعبه 6156 مجتمع شماره سى و سه شوراى حل اختالف 
شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,19 ساعت 16:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,72059  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  سه  و  سى  شماره  مجتمع   6156


